
Fifty-Fifty dla Artysty 

     Pilotaż programu wsparcia twórczości dolnośląskich artystów Fifty-Fifty dla Artysty to jeden 

z efektów dotychczasowej współpracy środowisk artystycznych oraz dolnośląskich samorządowych 

instytucji kultury. 

Ideą programu jest wsparcie dolnośląskich artystów poprzez promocję ich twórczości w formie 

organizacji lub współorganizacji tworzonej przez nich kultury.  

Projekt przeznaczony jest dla dolnośląskiego artysty, a realizowany na terenie Dolnego Śląska.  

Organizatorami przedsięwzięcia są dolnośląskie samorządowe instytucje kultury, które współpracują 

z artystami. Wartość zadania wynosi 30 tys. złotych brutto, z czego połowę finansuje samorząd 

województwa dolnośląskiego , a drugą połowę instytucja zgłaszająca projekt. 

Dysponentem środków samorządu województwa dolnośląskiego jest Ośrodek Kultury i Sztuki we 

Wrocławiu. Dysponentem drugiej połowy środków jest instytucja zgłaszająca projekt, zgodnie 

z wytycznymi regulaminu - dopuszczalny jest wkład finansowy lub rzeczowy instytucji.  

Efektem realizacji projektu ma być zwiększenie rozpoznawalności dolnośląskich artystów oraz ich 

twórczości. 

 

Regulamin konkursu  Fifty Fifty dla Artysty 

Konkurs pilotażowy - 2014 r. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Sztuki z siedzibą we Wrocławiu,  zwany dalej 

Organizatorem. 

2. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu 

spoczywa na Organizatorze konkursu. 

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do 

regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu 

umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.dokis.pl w zakładce 

„Konkursy”. 

4. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie www.dokis.pl w zakładce „Konkursy” oraz 

na Facebooku https://www.facebook.com/dokispl 

II. Zasady konkursu 

1. Konkurs polega na wyłonieniu jednego projektu, złożonego przez dolnośląskie 

samorządowe instytucje kultury, w formie aplikacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego regulaminu, promującego dolnośląskich artystów oraz ich twórczość. 

2. Dolnośląska samorządowa instytucja kultury – instytucja swoją siedzibę w ramach 

administracyjnych Dolnego Śląska.  
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3. Artysta (zespół, grupa artystyczna) musi  wykazać istotny związek z Dolnym Śląskiem poprzez 

miejsce zamieszania lub miejsce działalności. 

4. Warunkiem zaakceptowania aplikacji służącej wsparciu dolnośląskich artystów jest 

posiadanie przez artystę (zespół, grupę artystyczną) w dniu 20.10.2014 r. aktywnego profilu 

artysty w portalu DOKiS.pl oraz posiadanie przez instytucję składającą aplikację profilu 

instytucji w tymże portalu.  

5. Aplikacja musi uwzględniać wkład własny dolnośląskiej samorządowej instytucji kultury na 

poziomie 15.000 zł. 

6. Aplikacje muszą uwzględniać termin realizacji projektów od 25.10.2014 r. do 15.12.2014 r.  

7. Zwycięska aplikacja musi zostać rozliczona w terminie 7 dni od daty zakończenia projektu 

wraz ze sprawozdaniem merytorycznym. 

III. Terminy 

1. Wypełnioną  aplikację (zał. nr 1 regulaminu) należy przesłać  na adres e-mail: 

fiftyfifty@okis.pl,  w terminie od 6.10.2014 r. do 20.10.2014 r. do godz. 24.00. 

2. Ogłoszenie wyników postepowania konkursowego nastąpi 22.10. 2014 r. na stronie portalu 

DOKiS.pl. 

IV. Wybór projektu 

1. Zwycięski projekt zostanie wybrany przez jury konkursowe w składzie:  dr Waldemar 

Gromolak, reprezentant środowiska artystów - przewodniczący jury; Marek Dańczak,  

przedstawiciel samorządowych instytucji kultury - członek jury; Maciej Borowski, redaktor  

naczelny portalu DOKiS.pl – sekretarz jury. 

2. Kryteria oceny tworzą:  

a. kryteria ilościowe: 1)  ilość instytucji kultury realizujących projekt, 2) ilość miejsc w 

których artysta/zespół prezentują swój projekt, 3) szacunkowa liczba bezpośrednich 

odbiorców wydarzenia. 

b. kryteria jakościowe: 1) artystyczny wyraz projektu. 

V. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez 

uczestników przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 24 

października, do godz. 12.00. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie.  

3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 

1 dnia od daty rozpatrzenia reklamacji. 

4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 
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Zał. 1. Wniosek przedsięwzięcia realizowanego w ramach pilotażu 

programu Fifty-Fifty dla Artysty 
 

Tabela 1. Charakterystyka zadania 

1. Nazwa wnioskodawcy / współorganizatora oraz 
dane adresowe (zarejestrowanego w bazie 
artystów DOKiS.pl). 

 

2. Inni współorganizatorzy: 
a) 
b) 
c) 
 

 

3. Nazwisko opiekuna merytorycznego projektu w 
samorządowej instytucji kultury. 
 

 

4. Tytuł projektu.  

5. Artysta, grupa artystyczna lub zespół 
promowany w ramach projektu (zarejestrowany 
w bazie artystów DOKiS.pl). 

 

6. Opis projektu : 
(co?, gdzie?, kiedy?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. Miejsce (a) realizacji – (wszelkie wydarzenia 
muszą  się odbywać wyłącznie na terenie 
Dolnego Śląska). 

 

8. Termin realizacji -(ostatnie działanie w ramach 
zadania do 15 grudnia 2014). 

15 grudnia 2014 r. 

9. Termin złożenia sprawozdania. 22 grudnia 2014 r. 

 
 

 



Tabela 2. Kosztorys zadania 

 Opis pozycji Kwota 

1. Koszt całości przedsięwzięcia  30.000 zł brutto 

2. Źródła i wysokość finansowania:  

2.1. - środki  samorządu województwa 
dolnośląskiego  (udział 50% w całości źródeł 
finansowania) – tabela 3. 

15.000 zł brutto 

2.2 - finansowe środki własne instytucji kultury 
(udział 50% w całości źródeł finansowania) – 
tabela 4 

15.000 zł brutto 

 

Tabela 3. Kwota dotacji z samorządu województwa dolnośląskiego wg rodzajów kosztów: 

Opis pozycji Kwota 

Koszty osobowe  - honoraria – w rozbiciu na realizatorów 
(np. dyrygent, reżyser, kurator wystawy, artysta itp.) 

6.500 zł 

Koszty administracyjne (biuro, obsługa prawna, koszty 
materiałowe, itp.) 
 

500 zł 

Reklama, promocja, wydawnictwa. Promocja w 
środkach masowego przekazu. 

8.000 zł 

Razem (zgodnie z pozycją 2.1 tabeli 2) 15.000 zł 
Uwaga  - w przypadku środków wykazanych w tabeli 3 dysponentem środków samorządu województwa 

dolnośląskiego jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – organizator, instytucja kultury samorządu 

województwa dolnośląskiego. 

 

Tabela 4. Zestawienie planowanych kosztów wnioskodawcy: 

Opis pozycji Kwota 

Inne koszty osobowe  - dodatek objazdowy, delegacje 
 itp. (ilość osób x kwota). 

 

Noclegi i wyżywienie (ilość osób razy stawka) 
 

 

Koszt wg rodzajów transportu (wynajem sali, budowa 
dekoracji, oświetlenie, wynajem sceny, kostiumy, 
produkcja, itp.). 

 

Inne koszty, w tym koszty opłat z tytułu wykorzystania 
praw autorskich i praw pokrewnych. 

 

Razem (zgodnie z pozycją 2.2 tabeli 2) 15.000 zł 

 


