UCHWAŁA NR LXXXIII/2130/2014
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)1) i art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014
r. poz. 423) uchwala się, co następuje:
§ 1. W ramach działań na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej oraz realizacji
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej ustanawia się Warszawską Nagrodę Edukacji
Kulturalnej. Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt roku z zakresu edukacji
kulturalnej.
§ 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody, o której mowa w § 1, określa
„Regulamin przyznawania Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej”, stanowiący
załącznik nr 1 do uchwały. Wzór karty zgłoszenia projektu do Warszawskiej Nagrody
Edukacji Kulturalnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 4. Traci moc uchwała nr XLVI/1249/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada
2012 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt
roku z zakresu edukacji kulturalnej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7653)
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz
z 2014 r. poz. 379.

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXXIII/2130/2014
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 5 czerwca 2014 r.

REGULAMIN
Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

§ 1. 1. Organizatorem i fundatorem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest
m.st. Warszawa.
2. Celem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest promocja najlepszych
projektów z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w m.st. Warszawie.
3. Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej przyznawana jest corocznie, za najlepszy
projekt z zakresu edukacji kulturalnej. Konkurs dotyczy projektów zrealizowanych do 30
czerwca danego roku. W przypadku nagród za rok 2013 nagradzane będą projekty
zakończone w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
4. Konkurs ma charakter otwarty. Projekt do Konkursu może zgłosić każdy podmiot, w
tym instytucja, placówka, organizacja pozarządowa lub jednostka organizacyjna, która działa
na terenie m.st. Warszawy i która realizuje działania z zakresu edukacji kulturalnej.
5. W każdej edycji Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej przyznawana jest w
formie środków pieniężnych, których podziału dokonuje Kapituła Warszawskiej Nagrody
Edukacji Kulturalnej. Wysokość środków przeznaczonych na Nagrody w każdej edycji podaje
Prezydent m.st. Warszawy na stronach internetowych m.st. Warszawy do końca lipca roku, w
którym przyznawana jest nagroda.
§ 2. 1. Zgłoszenia są przyjmowane w formie pisemnej oraz elektronicznej do 30
czerwca każdego roku na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały. Wzór formularza jest dostępny na stronie Warszawskiego Programu Edukacji
Kulturalnej www.wpek.pl
2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmują koordynatorzy dzielnicowi Warszawskiego
Programu Edukacji Kulturalnej. Adresy koordynatorów dzielnicowych znajdują się na stronie
www.wpek.pl. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie wniosku w Biurze Kultury
m. st. Warszawy. Wnioski składane w Biurze Kultury są przekazywane koordynatorom
dzielnicowym.
3. Koordynatorzy dzielnicowi dokonują oceny poprawności formalnej zgłoszeń ze
swojej dzielnicy i przekazują je do dalszego postępowania konkursowego. Poprawny
formalnie wniosek to prawidłowo wypełniony formularz we wszystkich wymaganych polach,
opatrzony pieczęciami i podpisami wraz z obowiązkowymi załącznikami.
4. Nie będą rozpatrywane projekty, które otrzymały nagrodę w poprzednich edycjach
Konkursu.
5. Ocena merytoryczna projektów odbywa się w dwóch etapach:
1) w I etapie oceny dokonuje Kapituła Koordynatorów Dzielnicowych, która wyłania
projekty w następujących grupach realizatorów:
a) instytucje animacji kultury (domy kultury, biblioteki, placówki wychowania
pozaszkolnego),
b) instytucje artystyczne i muzea,

c) szkoły ponadgimnazjalne,
d) gimnazja,
e) szkoły podstawowe,
f) przedszkola,
g) organizacje pozarządowe,
h) inne, w tym firmy prywatne oraz uczelnie wyższe;
2) w II etapie wyboru laureatów Konkursu dokonuje Kapituła Warszawskiej Nagrody
Edukacji Kulturalnej przyznając nagrody w każdej z grup realizatorów wyłonionych w
I etapie Konkursu oraz Nagrodę Grand Prix. Kapituła może także przyznać
wyróżnienia oraz nagrody specjalne.
§ 3. 1. W skład Kapituły Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej wchodzą
członkowie Rady Programowej Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
2. Obradami Kapituły Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej kieruje
przewodniczący, którym jest Przewodniczący Rady Programowej Warszawskiego Programu
Edukacji Kulturalnej, a w przypadku nieobecności przewodniczącego, osoba przez niego
upoważniona.
3. Posiedzenia Kapituły Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej zwołuje
przewodniczący. Posiedzenie Kapituły Nagrody odbywa się, jeżeli bierze w nim udział
przynajmniej 50% jej członków.
4. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością
głosów.
5. W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw, decydujący głos należy do
przewodniczącego. Rozstrzygnięcia Kapituły Nagrody są ostateczne.
6. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania poufności obrad.

1)
2)
3)
4)

§ 4. Warunki kwalifikowania projektów są następujące:
projekty łączące działania edukacyjne i kulturalne;
projekty adresowane do jednej lub wielu kategorii wiekowych odbiorców;
projekty zakończone do 30 czerwca danego roku;
projekty kończące się ewaluacją (badanie i ocena wartości projektu, np. ankiety,
rozmowy z uczestnikami, wywiady, obserwacja, analiza dokumentów).

§ 5. Kryteria oceny projektów:
1) stanowienie dobrego wzorca w zakresie edukacji kulturalnej:
a) możliwość replikacji programu lub jego elementów, zastosowanych metod i form
pracy,
b) możliwość upowszechniania projektu wśród organizacji i instytucji warszawskich
zajmujących się edukacją kulturalną;
2) dostosowanie programu do konkretnych grup i kategorii wiekowych odbiorców oraz
środowisk społecznych;
3) wysoki poziom merytoryczny i artystyczny, udział wykwalifikowanej kadry,
profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu;
4) charakter innowacyjny i kulturotwórczy:
a) oryginalność koncepcji projektu,
b) poszukiwanie nowych metod oraz form inspirujących aktywność twórczą,
c) zastosowanie
rozwiązań
organizacyjnych
zapewniających
efektywność
podejmowanych działań,
d) użycie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
5) istnienie wartości dodanej w zakresie edukacji kulturalnej (za wartość dodaną uznaje

się dodatkowy, pozytywny efekt uzyskany w wyniku realizacji projektu, poza
założonymi i zrealizowanymi celami);
6) projekt jest wynikiem współpracy podmiotów reprezentujących oświatę, kulturę oraz
sektor pozarządowy, umożliwiający transfer dobrych praktyk.
§ 6. Wręczenie Nagród odbywa się każdego roku w okresie pomiędzy październikiem
a grudniem, podczas uroczystego zakończenia Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej.
§ 7. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej Warszawskiego
Programu Edukacji Kulturalnej www.wpek.pl, a także u dzielnicowych koordynatorów
edukacji kulturalnej.

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXXIII/2130/2014
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej
......... rok
informacje o instytucji, placówce, organizacji oraz autorze projektu

KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU

nazwa
adres
forma prawna
autor /autorzy projektu
(imię i nazwisko)
tel. kontaktowy, e-mail
opis projektu
tytuł
termin realizacji
adresaci
cele
cykl (jednorazowe, cykliczne)
miejsce realizacji, zasięg
ogólna liczba uczestników
doświadczenie i kwalifikacje osób
zaangażowanych w realizację projektu
na czym polega oryginalność
koncepcji projektu
zastosowane nowe technologie
informacyjne i komunikacyjne
formy informacji i promocji
sposoby ewaluacji
uzyskana wartość dodana
źródła finansowania
partnerzy
nazwa organizacji, adres
działania w ramach projektu
syntetyczny opis realizacji projektu (do 1000 znaków ze spacjami)
w ramach realizacji projektu odbyły się/powstały
warsztaty (rodzaj/tytuł)
wystawy (rodzaj/tytuł)

koncerty (rodzaj/tytuł)
spektakle(rodzaj/tytuł)
akcje (rodzaj/tytuł)
publikacje, filmy, płyty, strony www.
(rodzaj, tytuł)
utwory literackie, muzyczne, scenariusze
(rodzaj, tytuł)
nowe grupy zainteresowań
(rodzaj, nazwa)
inne
ważne informacje o projekcie, które nie zostały ujęte w strukturze opisu
(do 1000 znaków ze spacjami)
(wypełnienie nie jest obowiązkowe)
obowiązkowe załączniki
3 zdjęcia z realizacji projektu w formacie 13 cm x 18 cm z opisem oraz w formacie JPG
laureaci I etapu: multimedialna prezentacja projektu lub film (do 5 minut)
nieobowiązkowe załączniki
ważne dla projektu
Wyrażamy zgodę na umieszczenie informacji o projekcie w materiałach promocyjnych
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej;
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.);
data
podpis autora
pieczęć organizacji

pieczęć i podpis dyrektora/prezesa

