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REGULAMIN WSPÓŁREALIZACJI PROJEKTU 

 „AUTOBUSEM DO ZAJEZDNI” 

 

 

 

DEFINICJE 

 

1) Organizator – Ośrodek Pamięć i Przyszłość z siedzibą we Wrocławiu, (53-235), przy ul. 

Grabiszyńskiej 184, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto 

Wrocław pod nr 32/09, NIP: 899-259-74- 58, REGON: 020480740. 

2) Projekt – inicjatywa Ośrodka Pamięć i Przyszłość, której celem jest ułatwienie udziału w 

programach Ośrodka i zapoznania z jego ofertą wystawienniczą, jak najszerszemu 

audytorium odbiorców, także zamieszkujących rejony znacznie oddalone od jego siedziby, 

polegająca na współrealizacji, wraz z jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

samorządowymi instytucjami kultury, przewozów do Centrum Historii Zajezdnia oraz 

zwiedzania ekspozycji. 

3) Regulamin - poniższy Regulamin Projektu. 

4) Uczestnik projektu  - jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa instytucja 

kultury, która zadeklarowała wolę udziału w Projekcie, składając wniosek, a wniosek ten 

został pozytywnie rozpatrzony przez Organizatora. 

5) Wniosek - formalne zgłoszenie udziału w Projekcie, złożone w formie i trybie zgodnym z 

Regulaminem. 

6) Nabór - proces oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze 

wniosków. 

 

§ 1. Cel Projektu 

 

Głównym celem Projektu jest ułatwienie udziału w programach Ośrodka i zapoznania z jego 

ofertą wystawienniczą, jak najszerszemu audytorium odbiorców, także zamieszkujących 

rejony znacznie oddalone od jego siedziby. 
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§ 2.  Nabór wniosków  

 

1. Jednostka samorządu terytorialnego bądź samorządowa instytucja kultury 

zainteresowane udziałem w Projekcie, składają Wniosek, którego wzór stanowi załącznik 

nr 1 do Regulaminu i  zamieszczony jest na stronie Organizatora: 

bip.pamieciprzyszlosc.iq.pl.  

2. Formularz wniosku należy wypełnić czytelnie, a do wniosku załączyć wymagane 

dokumenty, wyszczególnione w formularzu wniosku. 

3. Wypełnione wnioski składa się: 

a. osobiście bądź przez posłańca w sekretariacie Organizatora, pod adresem:  

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław, 

b. przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego. 

4. Nabór wniosków rozpoczyna się od dnia 16 kwietnia 2018r.  

5. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym i trwa do wyczerpania puli środków 

przeznaczonych przez Organizatora na realizację projektu. 

6. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu do siedziby Organizatora. 

7. Podczas oceny wniosków Organizator bierze pod uwagę zadeklarowanie przez 

Wnioskodawcę dodatkowego zaangażowania w realizację Projektu, a polegającego w 

szczególności na: 

a. zgłoszeniu woli organizacji w ramach Projektu, na własny koszt, dodatkowych 

przejazdów, przekraczających wielkość przejazdów refundowanych przez Organizatora,  

b. udziału oraz wsparciu instytucji zależnych lub stowarzyszeń działających na obszarze 

funkcjonowania Uczestnika Projektu, w programach Organizatora kierowanych do 

społeczności lokalnych a w szczególność w Projektach: 

 Dolnośląskie Izby Pamięci, wsparcie merytoryczne oraz pomoc w doposażeniu 

ekspozycji, szkoleniu pracowników z procedur działania z archiwaliami oraz 

zabytkami. 

 Wasze Muzeum u Nas, pomoc oraz wsparcie logistyczne organizacji wystawy 

czasowej w Centrum Historii Zajezdnia, przez wybrane lokalne Izby Pamięci. 

 Pociąg do Historii, propozycja współorganizacji z Gminą ekspozycji mobilnej 

wystawy „Pociąg do Historii” zlokalizowanej w historycznych wagonach 

kolejowych. 

 Świadkowie Historii, proponujemy mieszkańcom dolnego śląska chcącym podzielić 

się swoimi wspomnieniami, uczestnictwo w programie zbierania świadectw do 

Archiwum Historii Mówionej Ośrodka. 

8. W przypadku  zaistnienia  wątpliwości dotyczących informacji zawartych we Wniosku, 

Organizator może zwrócić się do Wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących 

zapisów Wniosku, zakreślając 7-dniowy termin złożenia wyjaśnień od dnia otrzymania 

takiego zapytania.  
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9. O wyniku rozpatrzenia wniosku, Organizator informuje wnioskodawcę niezwłocznie. 

10. Wnioski pozytywnie rozpatrzone i wybrane do realizacji w Naborze w ramach Projektu 

muszą zostać zrealizowane nie później niż w terminie …. od dnia przekazania informacji 

przez Organizatora o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. 

 

§ 3. Zasady współpracy 

 

1. Maksymalna kwota partycypacji Organizatora we współrealizacji Projektu z jednym 

Uczestnikiem Projektu wynosi 900 zł. W ramach tej kwoty Organizator pokrywa 

wyłącznie koszty przejazdu autokaru z siedziby Uczestnika Projektu do Centrum Historii 

Zajezdnia oraz przejazdu powrotnego, przy czym szacuje się, że kwota ta jest adekwatna 

do wydatku związanego z pokonaniem odległości około 225 km. 

2. Koszt, o którym mowa w ust. 1, ponoszony jest na zasadzie refundacji poprzez dokonanie 

zapłaty przez Organizatora na rzecz Uczestnika Projektu, po przedstawieniu przez niego 

rachunku/faktury, dokumentującego poniesione koszty.   

3. Organizator nie zwraca Uczestnikom Projektu kosztów poniesionych przez nich na 

realizację Projektu, poza kosztem, o którym mowa w ust. 1. 

 

§4. Zobowiązania Uczestnika Projektu 

 

1. Zobowiązania Uczestnika Projektu, w zakresie współrealizacji Projektu określa umowa 

zawarta z Organizatorem, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Uczestnik Projektu ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za realizację Projektu, 

która będzie pozostawać w stałym kontakcie z Organizatorem we wszelkich kwestiach 

dotyczących realizacji Projektu.  

 

§5. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04. 2018 roku.  

2. Ośrodek Pamięć i Przyszłość, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian  

w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania naboru, z wyłączeniem zmian skutkujących 

nierównym traktowaniem wnioskodawców, chyba że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W związku z tym zaleca 

się, aby Instytucje zainteresowane udziałem w Projekcie w ramach niniejszego naboru, na 

bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej 

http://bip.pamieciprzyszlosc.iq.pl/. 

http://bip.pamieciprzyszlosc.iq.pl/
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3. W przypadku zaistnienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Organizatora, zastrzega 

się możliwość czasowego wstrzymania naboru wniosków, po wcześniejszym zamieszczeniu 

takiej informacji na stronie internetowej Organizatora. 

 

 

 

 

 


