
Zarz4dzenie nr /18

Dyrektora tr 6dzkiego Domu Kultury

Na rnocy $ 6 ust,2 Statutu L6dzkiego Domu Kultury Dyrektor powoluje Komisjg ds. oceny

wriosk6w o Srodki unijne nareahzacjg operacji typu ,,Inwestycje w obiekty pelni4ce funkcje

kulturalne", "Ksztaltowanie plzestrzeni publicznej", "Ochrona zabytkow i budownictwa

tladycy.jnego", w rarnach dzialania ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

objgtego Programern Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 - 20120, pod k4tem ich

innowacyjnoSci.

nastgpuj 4cym sk.ladzie:

L Monika Matusiewicz - Przewodmczqca,

2. Andrzej Biaikowski,

3 . Malgorzata D obrakow ska.

Upowa2riiam I(on-rirsjg do dzialania zgodnie z Regulaminem Komisji, kt6ry stanowi zalqcznik

nr 1 do niniejsze;go Zarz4dzenia r wydawania opinii w zakresie zastosowanra przez

wnioskodawc6w innowacyjnych rozwt4zan organrzacyjnych, technicznych lr"rb

teclrnologicznych, kt6re zapewni4 warunlci do tworzenia wysokiej jakoSci oferly kulturalnej

dostgpriej dlazroLmcowanych grup odbiorc6w na terenie wojew6dztwa lodzkiego.
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Zalqcznlk do zarzydzenia Dyrektora tr-DK nr. ./18

Re gulamin dzialani| Ko misj i
dsr. oceny wniosk6w o Srodki unijne narealizacjg operacji typu

,,Inwestycje w obiekty pelni4ce funkcje kulturalne",

"Ksztaltowanie przestrzeni public znej",
" Ochrona zabykSw i budownictwa tradycyj nego ",

w ramach dzialanra,,Podstawowe uslugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objgtego Programem
R.ozwoj u Obszar6w Wiej skich na lata 20 | 4 - 20 120,

pod k4tem ich innowacyjnoSci.

$1.
1. Regulamin nomLuje dzialanie Komisji powolanej w celu wydawania opinii odnoSnie
innowacyjnoSci wniosk6w skladanych o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty
pelni4ce funkcje kuLlturalne", "Ksztaltowanie przestzeni publicznej", "Ochrona zabykow i
budownictwatradycy.jnego" w ramach PROW nalata2}l4 -2020 zwanej dalej ,,Komisj4" .

2. Komisja stwierdzr innowacyjnoS6 lub brak innowacyjnoSci rozwiqzan proponowanych przez
Wnioskodawcg , w zakresie stworzenia warunk6w dla powstania wysokiej jakoSci oferty kulturalnej
dostgpnej dla zro2nicowanych grup odbiorc6w.

s2.

1. Komisja obraduje z:.awsze w skladzie trzyosobowym na posiedzeniach niejawnych.

2. Komisja dziaNana <lowolnej Iiczbie posiedzeri, zalehnie od potrzeb.

3. Wszyscy uczestnicz4cy w obradach czlonkowie Komisji podpisuj4 protokoly z posiedzenia, inne
vtrychodzqce pisma oraz opinie o potwierdzeniu innowacyjnoSci operacji.

$3.

Procedura oceny wniosk6w jest dwuetapowa:

o Etap formalny,

. Etap merytoryczny.

Na etapie formalnym Komisja bada, czy wniosek dotyczy rozwiqzan, kt6re zapewni4 warunki dla
tworzenia wysokiej jekoSci oferty kulturalnej na terenie wojew6dztwalodzkiego oraz czy zawiera
uzasadnienie.

Wnioski o zaopiniou'anie innych dzialah, kt6re proponuj4 rozwipzania zmierzajqce do poprawy
oferty turystycznej podlegaj4 zwrotowi do potencjalnych benefrcjent ow bez ichrozpatrywania.

Beneficjent zobowi1zanyjest uzasadnid sw6j wniosek. /



Wniosek powinien zawierad rzetelne uzasadnienie oruzopis, jak dalece proponowane rozwi4zanie
bgdzie inne niz dotyr;hczas stosowane podej 6cie, poparte danymi z konkretny ch, nazwanych fuodel.

Wnioski nie zawierajqce uzasadnienia podle gajq zwrotowi bez ich rozpatrywania.

$4.

Po wstgpnym,pozyty'wnymzakwalifikowaniu wniosku do oceny, rozpoczynasig etap merytoryczny,
kt6ry zmierua do oceny stopnia spelnienia kryerium innowacyjnosci.

Komisja bada, czy operacja uwzglgdnia zastosowanie rozwiqza|, kt6re s4 innowacyjne co najmniej
w skali wojew6dztrva L5dzkiego, w tym rozwiqzah organizacyjnych, technicznych lub
teqhnologicznych, ktore zapewni4 warunki dla tworzenia wysokiej jakoSci oferty kulturalnej,
dostgpnej dla zrolnicowanych grup odbiorc6w.

Przy ocenie wyntiaru innowacyjnoSci punktem odniesienia bEda dzialania
reahzowanelnieztealiilowane na terenie wojew6dztwa N6dzkiego zgodnie z oSwiadczeniem
wrtioskodawcy.

Na ocenE stopnia innc,wasyjnoSci rozwi4zaniawpLywaj4 nastgpujqce czynniki i kryteria:

I. Wymiar uczestnika - odbiorcy docelowego oferty kulturalnej:

Najwyzej oceniane bgd4 projekty kierowane docelowo do zr6hnicowanych grup odbiorc6w,
projekty proponuj4ce kierowanie oferty kulturalnej do grup docelowych z v,ykorzystaniem innych
niL dotychczas instrument6w; nizej oceniane bgd4 projekty kierowane do grup dobrze znanych,
dotychczas szeroko i aktywnie uczestnrczqcych w Zyciu kulturalnym, oferuj4ce modyfikacjg
dotychczasowych form oferty kulturalnej.

IL Wymiar formy no\^/opowstalej oferty kulturalnej:

Najwyzej oceniane bgd4 projekty zaldadaj4ce wykorzystanie nowatorskich metod dzialania;
nizej oceniane bgd4 projekty doskonal4ce dotychczasowe metody, wprowadzaj4ce do nich korekty.

$s.
Komisj a stosuj e nastgpuj 4ce definicj e innowacyjno6ci :

InnowacyjnoSi to wprowadzenie czegoS zupelnie nowego lub udoskonalenie czegol co juiistnieje.
InnowacyjnoSd to takile usprawnienie, udoskonalenie, poprawa dzialania. Wyr62niamy nastgpuj4ce
rodzaje innowacji:

a)innowacja procesorwa,czyli opracowanie i wdro2enie nowych bydL znaczqco ulepszonych
technologii, sposob6w bqdL metod dziaNania, wprowadzenie nowych lub znacznie ulepszonych
metod tworzenia i Swi.adczenia uslug;

b) innowacja produktowa, czyli opracowanie, wdroZenie nowego produktu lub uslugi; takae -
zna,czqce ulepszenie oferowanych wczesniej lub uslug w odniesieniu do ich charakterystyki lub
przeznaczenra, wprov'radzenie nowego przeznaczenia starego produktu lub nowego sposobu
Swiadczenia uslug ;

,!v

c)innowacj a organizacyjna, czylt zastosowanie nowych rozwi4zah



organizacji dzialalnosci , nowa organizacja miejsc pracy (np. wdroZenie nowego rozdziaNu
obowiEzk6w i podejmowania decyzji), nowa koncepcja strukturyzacji dzialalno5ci, takich jak
integracja rolnych rodzaj6w dzialalnoSci, nowa organizacja relacji zewnqtrznych (np. wdro2enie
nowego sposobu orgeuruzacji zinnymipodmiotami i instytucj ami publicznymi);

d) innowacja marketingowa, czyli zastosowanie nowych technik marketingowych, nowej metody
marketingowej obejnr.ujqcej znaczqce zmiany w wyglqdzie produktu, promocji, polityce cenowej,
modelu.

$6.

Uzasadnienie wnio sk u p owinno zawier ac nastgpuj 4c e el ementy :

Opis proponowane€to rozwiqzania na tle istniej4cej praktyki wskazanie na r6anice
zasto sowane go po dej rS cia w odnie sieniu do obecnyc h r ozwiqzan.
Komisja bada, jak dalece opis jest ruetelny i wskazuje na znajomo 5(, przez Beneficjenta istniej4cej
praktyki. Opis powiniien sig odnosii do okreslonych warunk6w - miejsca , grupy docelowej kt6rej
doty czy nowopowstal; a ofertakulturalna.
Beneficjent powinien uzasadnid przewagg nowego produktu/oferty kulturalnej nad dotychczasow4
praktyk4 w kontekScie relacji naldad-rezultat wskazuj4c czy nowe/udoskonalone
natzgdzielrozwiqzani<> faktyczniebgdzie lepiej docierad do zroZnicowanej grupy odbiorc6w tzn. czy
ma szansg by(, bardziej skuteczne w zwigkszeniuuczestnictwa w kulturze.

s7.

LKaZdy z czlortk6w Komisji przyznaje kaZdemu z wniosk6w liczbg punkt6w w skali 1-3, w
zaleZnofici od poziomu innowacyjnoSci danego rozwiqzania, gdzie 1 punkt oznacza niski stopieri
innowacyjnoSci, 2 punkty Sredni stopieri innowacyjnoSci, 3 punkty znaczny stopief
innowacyjnoSci.

2. Komisja sumuje li<:zbg punkt6w przyznanych kazdemu z wniosk6w.
3. JeLelt wniosek uzyskaL 6 lub wigcej punkt6w, oznacza to, 2e Komisja wydaje opinig
potwierdzaj4c4 innovracyjnoSi danego przedsigwzigcia.
4. Je2eli wniosek otrzltmalmniej niZ 6 punkt6w, Komisja odmawia wydania opinii o innowacyjnoSci
dane go pr zedsigwzigcia.

$8.

D o zadan Przewodni a:.qce go Komisj i nale?y w szcze g6lno Sci :

1) organizacja oltrad Komisji,
2) zwolywanie zebranraKomisji ,

3) przewodniczenieobradomKomisji;
4) sporuqdzanie protokolu postgpowania orazinnych pism wnioskowanych przezKomisjg,
5) wykonywanie czynnoSci obslugowo-biurowych na rzecz Komisji lub zlecanie ich

wykonania innemu czlonkowi Komisii.
6) sporzqdzanie projektu opinii potwierdzaj4cej innowacyjnoS6 operacji, ktorq przedstawia do

zaakceptowania i podpisu pozostalym czlonkom Komisji.



se.
Czlonkowie Komisjii maj4 obowi1zek ruetelnego, bezstronnego i obiektywnego wykonywania
czynnoSci powierzonych w zakresie dziaNania Komisji. Wszelkie informacje uzyskane przez
cz.tonk6w Komisji pc,dczas pracy w Komisji lub na zlecenie Komisji s4 objgte taj sluZbow4.

Dyrektor
t-6dzkiego Domu

lacek Sok

Monika tusiewia


