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I KONKURS NA WYBÓR KOORDYNATORÓW DZIAŁAŃ LOKALNYCH  

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH W 2014 r. 

 

Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu otwartego na 

koordynatorów działań lokalnych dla  komponentu Muzeum na kółkach realizowanego w 

ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” wspieranego z funduszy norweskich i 

EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Działania będą realizowane przez Muzeum 

Historii Żydów Polskich od czerwca do października 2014 w ramach tras wyjazdowych 

projektu Muzeum na kółkach, podczas którego prezentowana będzie edukacyjna wystawa 

mobilna. Celem projektu i wystawy jest edukowanie o wielowiekowym współistnieniu kultur 

polskiej i żydowskiej, przedstawienie i wyjaśnienie zagadnień związanych z tradycjami oraz 

życiem codziennym Żydów na ziemiach polskich przez stulecia.  

 

Koordynatorzy lokalni wybrani w konkursie będą wspierać organizacyjnie przyjazd i 

ekspozycję wystawy oraz realizację wydarzeń jej towarzyszących. Będą też realizować własne 

projekty działań lokalnych połączonych z programem wizyty Muzeum na kółkach we 

wskazanej przez siebie miejscowości.  

 

 

 

REGULAMIN I KONKURSU NA WYBÓR KOORDYNATORÓW DZIAŁAŃ LOKALNYCH W RAMACH 

REALIZACJI PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH W 2014 ROKU. 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 

 Projekcie – należy przez to rozumieć projekt  Muzeum na kółkach realizowany   przez 

Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach Programu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”; 

 Organizatorze – należy przez to rozumieć Muzeum Historii Żydów Polskich; 

 Zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę lub osoby przesyłające Zgłoszenie do Muzeum 

Historii Żydów Polskich; 

 Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z 

wymaganymi załącznikami przesłany na konkurs według wytycznych wskazanych w 

Regulaminie; 
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 Partnerze lokalnym – należy przez to rozumieć instytucję, która wspiera projekt we 

wskazanym w zgłoszeniu mieście zgodnie ze wskazanymi w Regulaminie warunkami i która 

składa deklarację współpracy z Organizatorem w postaci listu intencyjnego będącego 

załącznikiem Zgłoszenia; 

 Koordynatorze lokalnym (bądź Koordynatorach lokalnych) – należy przez to rozumieć osobę 

lub osoby wskazane w zgłoszeniu przesłanym na „I Konkurs na wybór koordynatorów działań 

lokalnych w ramach realizacji projektu Muzeum na kółkach w 2014 roku”, których Zgłoszenie 

zostało przyjęte do realizacji; 

 Działaniach – należy przez to rozumieć działania lokalne realizowane wspólnie przez 

Koordynatora i Organizatora w ramach Projektu we wskazanym w Zgłoszeniu mieście; 

 Wyborze – należy przez to rozumieć procedurę wyboru zgłoszeń przeprowadzoną przez 

przedstawicieli Organizatora oraz Jury konkursowego; 

 Umowie – należy przez to rozumieć umowę na realizację działań lokalnych, którą Organizator 

podpisuje z Koordynatorem. Umowa obejmie warunki realizacji działań wskazanych przez 

Koordynatora w zgłoszeniu; 

 Umowie współpracy – należy przez to rozumieć porozumienie o współpracy między 

Organizatorem a Partnerem lokalnym dotyczące realizacji zaproponowanych w Zgłoszeniu 

działań.  

 

 

I. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest wybór Koordynatorów lokalnych, którzy będą wspierać organizacyjnie 

projekt Muzeum na kółkach we wskazanym przez siebie mieście oraz zrealizują w nim 

zaproponowane przez siebie działania towarzyszące ekspozycji wystawy mobilnej Muzeum na 

kółkach.  

 

II. TERMIN TRWANIA KONKURSU 

Konkurs rozpoczyna się z dniem 6 lutego 2014 roku i trwa do dnia 5 marca 2014 roku.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
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1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać w formie elektronicznej wypełniony formularz 

zgłoszeniowy (Załącznik 2 do Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami (mogą być wysłane jako 

osobne pliki) na adres: mnk@jewishmuseum.org.pl do dnia 5 marca 2014 r. do godz. 23:59. 

2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz „Warunków uczestnictwa w 

projekcie Muzeum na kółkach” (Załącznik 1 do Regulaminu) 

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia.  

2. Zgłoszenie może wysłać jedna osoba lub grupa maksymalnie trzech osób.  

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Jury 

Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 

4. Do konkursu przystąpić mogą wszystkie osoby bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną. 

5. Zgłaszający powinien wykazać się kompetencjami i doświadczeniem poprzez:  

a) wykazanie uczestnictwa od strony organizacyjnej w min. 1 projekcie związanym z 

żydowskim dziedzictwem kulturowym regionu  

b) wykazanie min. 3 miesięcy udokumentowanego uczestnictwa od strony 

organizacyjnej w projekcie związanym z lokalnym działaniem społeczno-

kulturalnym 

c) wykazanie min. 6 m-cy współpracy z regionalną organizacją kulturalną 

6. Jeden Zgłaszający może złożyć tylko jedno Zgłoszenie dotyczące jednego miasta. 

 

V. KOORDYNATORZY 

1. Organizator zawrze ze Zgłaszającym, którego zgłoszenie zostanie przyjęte do realizacji, 

umowę określającą zakres współpracy Stron przy realizacji działań.  

2. Udział w konkursie i przyjęcie zgłoszenia do realizacji zobowiązuje Zgłaszającego do podjęcia 

prac koordynacyjnych oraz do przestrzegania harmonogramu i współpracy z Organizatorem 

w celu terminowej realizacji wskazanych w zgłoszeniu działań. 

 

VI. PARTNERZY LOKALNI 

1. W zgłoszeniu muszą być wskazani Partnerzy lokalni, którzy wesprą projekt we wskazanym 

w Zgłoszeniu mieście.  

mailto:mnk@jewishmuseum.org.pl
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2. Zgłaszający może wskazać więcej niż jedną instytucję będącą Partnerem lokalnym projektu.  

3. Elementem obowiązkowym zgłoszenia jest załącznik (lub załączniki) w postaci listu 

intencyjnego, w którym Partner lokalny zobowiązuje się do spełnienia warunków 

wymienionych w pkt. III.3 „Warunków uczestnictwa w projekcie Muzeum na kółkach” 

(Załącznik 1 do Regulaminu). 

4. Jeżeli wskazany w zgłoszeniu partner lokalny samodzielnie nie dysponuje miejscem, o którym 

mowa w pkt. III.3.a „Warunków uczestnictwa w projekcie Muzeum na kółkach” (Załącznik 1 

do Regulaminu) do zgłoszenia należy dołączyć zgodę bezpośredniego dysponenta tej 

przestrzeni na wykorzystanie jej na potrzeby realizacji projektu Muzeum na kółkach we 

wskazanym w Zgłoszeniu mieście. 

 

VII. WARUNKI REALIZACJI DZIAŁAŃ LOKALNYCH  

1. Proponowane w zgłoszeniu działania mają się odbywać w mieście o liczbie mieszkańców nie 

przekraczającej 50.000 osób. 

2. Zgłaszający może przedstawić w Zgłoszeniu propozycję jednego bądź kilku Działań lokalnych. 

3. Działania będą realizowane w wybranych miastach położonych w wymienionych poniżej 

regionach:  

a) Od 18 czerwca do 1 września 2014 r. w województwach: lubelskie, łódzkie, małopolskie, 

mazowieckie (powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, 

radomski, szydłowiecki, zwoleński), podkarpackie, świętokrzyskie; 

b) Od 14 września do 13 października 2014 r. w województwach: mazowieckie (powiaty: 

ciechanowski, gostyniński, łosicki, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, 

płoński, przasnyski, pułtuski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, węgrowski, 

wyszkowski, żuromiński, żyrardowski), podlaskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-

mazurskie. 

4. Działania w każdym z miast są częścią trasy Muzeum na kółkach. Data wizyty Muzeum na 

kółkach w mieście wskazanym w wybranym do realizacji Zgłoszeniu zostanie ostatecznie 

ustalona w porozumieniu z Koordynatorem lokalnym i Partnerem lokalnym do dnia 31 marca 

2014 r. 

5. Organizator zobowiązuje się pokryć koszty materiałów i zatrudnienia specjalistów / osób 

niezbędnych do wykonania działań ze Zgłoszenia przyjętego do realizacji do łącznej kwoty 

2.000 zł brutto. 
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6. Jeżeli budżet działań lokalnych proponowanych przez Zgłaszającego przewyższa kwotę 

wskazaną w pkt. VII.5 regulaminu Zgłaszający zobowiązany jest przedstawić dodatkowe 

źródło finansowania działania. 

 

VIII. ZASADY OCENY ZGŁOSZEŃ 

1. Zgłoszenia ocenia Jury Konkursowe. 

2. W przypadku niespełnienia wymagań formalnych (brak załączników wskazanych powyżej) 

Zgłoszenie podlega odrzuceniu. 

3. W trakcie trwania konkursu Zgłaszającemu przysługuje prawo do wycofania, uzupełnienia 

lub zmiany Zgłoszenia, nie później jednak niż do daty określonej w III pkt. 1 Regulaminu. 

4. Jury Konkursowe w ocenie nadesłanych zgłoszeń weźmie pod uwagę m.in.:  

a) doświadczenie Zgłaszającego się w dziedzinie organizowania projektów we wskazanym w 

zgłoszeniu mieście lub jego najbliższej okolicy; 

b) propozycje Działań lokalnych zgłoszone do realizacji w ramach projektu;  

oraz  w oparciu o pytania otwarte w formularzu zgłoszeniowym:  

c) motywacje kandydata 

d) kreatywność w działaniach na rzecz społeczności lokalnej 

e) znajomość problematyki związanej z aktualną działalnością społeczno-kulturalną na rzecz 

dzieci i młodzieży w mieście wskazanym w Zgłoszeniu 

f) klarowność Zgłoszenia i opisu proponowanych Działań lokalnych. 

5. Werdykt Jury Konkursowego jest ostateczny.  

6. Po zatwierdzeniu przez Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich zgłoszeń przyjętych 

do realizacji Organizator opublikuje informację o wynikach konkursu na stronie 

internetowej www.jewishmuseum.org.pl.  

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 17 marca 2014 roku na stronie internetowej 

www.jewishmuseum.org.pl. 

 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU 

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach projektu Muzeum na kółkach 

można uzyskać pod adresem: mnk@jewishmuseum.org.pl lub pod numerem telefonu 22 471 03 76. 

 

http://www.jewishmuseum.org.pl/
mailto:mnk@jewishmuseum.org.pl

