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W związku otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej udostępniam poniżej zgodnie ze wskazanym
zakresie. 
Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie podejmuje próby pozyskania środków z dostępnych programów pomocowych.

a) Listopad 2015 r. –  wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; Program ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
KULTURY 2016 Infrastruktura domów kultury.

Projekt  pn.  „MCK  w  Gostyninie  dostępny  dla  wszystkich  remont  budynku  domu  kultury  i  zakup  niezbędnego
wyposażenia”.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację remont budynku domu kultury i zakup niezbędnego wyposażenia.
Prace remontowe obejmować będą: pracownię rzeźby, galerię,  kieszeń sceniczną, pom. na salę rekreacyjną, pom.
socjalne, łazienki  przy kawiarni, salę klubową, jak również wymianę rozdzielni elektrycznych. Planowany jest także
zakup i montaż windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zakupione zostanie również niezbędne wyposażenie do
prowadzenia edukacji kulturalnej w MCK.”

Wnioskowana kwota dofinansowania: 404 260,00 zł

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie
alokacji przeznaczonej na konkurs.  

b) Kwiecień 2016 r. – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C,
D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami I II”

Projekt pn. „Kultura dostępna dla niepełnosprawnych – I etap inwestycji w MCK”

Cel  projektu:  „Celem  projektu  jest  aktywizacja  i  integracja  osób  niepełnosprawnych   z  terenu  Powiatu
Gostynińskiego, którzy dzięki realizacji zaplanowanej w Miejskim Centrum Kultury inwestycji polegającej na
zakupie i montażu platformy do transportu osób niepełnosprawnych wzdłuż biegu schodów - będą mieli zapewniony
dostęp  do  oferty  kulturalnej  MCK (do  kina,  do  wydarzeń  kulturalnych,  jakie  odbywają  się  w  sali  kinowej
(m.in.  projekcji  filmowych,  koncertów,  akademii),  wydarzeń  kulturalnych  odbywających  się  w  przestrzeni
przed wejściem do sali kinowej - holu).”

Całkowity koszt realizacji projektu: 35 825,00 zł

Wniosek  był  składany  do  PFRON  za  pośrednictwem  Starostwa  Powiatowego  w  Gostyninie.  Mimo  składania
dodatkowych wyjaśnień  PFRON zakwestionował  fakt,  że  MCK nie  jest  placówką  edukacyjną i  dofinansowanie  nie
zostało przyznane.

c) Lipiec 2016 r. - Działanie 5.3 RPO WM „Dziedzictwo kulturowe”



Projekt pn. „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie poprzez rozwój i 
efektywne wykorzystanie zasobów placówki”

Cel projektu: „Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do oferty kulturalnej Miejskiego Centrum Kultury w
Gostyninie poprzez rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów placówki. Projekt pozwoli na zapewnienie optymalnych
warunków  dla  działalności  MCK  w  Gostyninie  poprzez  modernizację  -  remont  budynku  domu  kultury  i  zakup
niezbędnego wyposażenia. Możliwe będzie zwiększenie dostępności oferty kulturalnej i animacji kultury dla wszystkich
mieszkańców  Gostynina.  Realizacja  projektu  w  zaplanowanym  zakresie  rzeczowo  –  finansowym  przyczyni  się  do
wzrostu liczby osób korzystających rocznie z oferty MCK. 

W  zakres  projektu  wchodzą:  komputery  z  oprogramowaniem,  drukarki,  rolety,  stoły,  klimatyzatory,  oświetlenie
sceniczne,  szafy  narożne  w  garderobie,  ekran  przenośny  w  elektrycznej  kurtynie  4x4m,  nagłośnienie  sceniczne,
nagłośnienie cyfrowe kina, fortepian, drzwi dźwiękoszczelne do kina 3 szt., kurtyny automatyczne na scenie z tyłu i z
boku, wyposażenie pomieszczenia realizatora dźwięku, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 477 211,11 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 636 366,33 zł

Czekamy na wyniki oceny wniosku o dofinansowanie. 

d) Wrzesień 2016 r. - Program „Siłacze Społeczni”.

Cel  projektu:  Istnieje  potrzeba  uzyskania  przez  Miejskie  Centrum  Kultury  w  Gostyninie  zestawu  materiałów
plastycznych jako wsparcia  edukacji  artystycznej  i  kulturalnej  (rysunek,  malowanie  artystyczne,  rzeźba,  rękodzieło,
ceramika). 

Uzyskanie wsparcia pozwoli na poprawę dostępności do oferty kulturalnej Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
poprzez rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów placówki.

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie otrzymało zestaw materiałów plastycznych jako wsparcie edukacji artystycznej
i kulturalnej.

Wartość pozyskanego wsparcia rzeczowego: 1 500,00 zł

Wsparcie pochodzi ze środków z Funduszy norweskich i EOG.

e) Wrzesień/listopad 2016 r. – wniosek o dofinansowanie dot. pozyskania dotacji pozakonkursowej ze środków
Fundacji PZU

Projekt pn. „Na rzecz niepełnosprawnych z Gostynina - Kultura dostępna dla wszystkich – I etap inwestycji
w MCK”

Cel  projektu:  „Celem  projektu  jest  aktywizacja  i  integracja  osób  niepełnosprawnych   z  terenu  Powiatu
Gostynińskiego, którzy dzięki realizacji zaplanowanej w Miejskim Centrum Kultury inwestycji polegającej na
zakupie i montażu platformy do transportu osób niepełnosprawnych wzdłuż biegu schodów - będą mieli zapewniony
dostęp  do  oferty  kulturalnej  MCK (do  kina,  do  wydarzeń  kulturalnych,  jakie  odbywają  się  w  sali  kinowej
(m.in.  projekcji  filmowych,  koncertów,  akademii),  wydarzeń  kulturalnych  odbywających  się  w  przestrzeni
przed wejściem do sali kinowej - holu).”

Całkowity koszt realizacji projektu: 35 825,00 zł

Czekamy na wyniki oceny wniosku o dofinansowanie. 



f) Listopad 2016 r. –  wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; Program ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
KULTURY 2017 Infrastruktura domów kultury

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności MCK w Gostyninie poprzez remont budynku domu kultury                  i zakup
niezbędnego wyposażenia.”

Cel  projektu:  „Realizacja  projektu  jest  w  pełni  uzasadniona.  MCK  jest  jedyną  samorządową  instytucją  kultury  w
Gostyninie i zapewnienie optymalnych warunków dla jego działalności to jedyna szansa na zwiększenie dostępności
oferty kulturalnej i animacji kultury dla wszystkich mieszkańców Gostynina, w tym osób niepełnosprawnych. Zakres
rzeczowy projektu obejmuje modernizację remont budynku domu kultury i zakup niezbędnego wyposażenia. Prace
remontowe obejmować  będą:   galerię,  kieszeń sceniczną,  pom.  na salę  rekreacyjną,  pom.  socjalne,  łazienki  przy
kawiarni, salę klubową, jak również wymianę rozdzielni elektrycznych. Planowany jest także zakup i montaż windy i
podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zakupione zostanie również niezbędne wyposażenie do prowadzenia edukacji
kulturalnej w MCK.”

Wnioskowana kwota dofinansowania: 379 961,00 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 476 600,00 zł

Czekamy na wyniki oceny wniosku o dofinansowanie. 

g) Listopad 2016 r. –  wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; Program PROMOCJA CZYTELNICTWA
2017

Projekt "Literacka poczekalnia" ma promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, jak również grup społecznych,
które nie są aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce. Przedsięwzięcie polega na powstaniu w MCK miejsca -
przyjaznego czytelnikom w każdym wieku - gdzie będzie można poczytać, mając wolną chwilę w oczekiwaniu na zajęcia
artystyczne w MCK bądź też wziąć udział  w zajęciach edukacyjnych, jakie będą organizowane w ramach projektu.
Zajęcia te będą odbywały się 2 razy na miesiąc w właściwie wyposażonej na cele projektu "Literackiej poczekalni",
zlokalizowanej w holu przy wejściu do sali kinowej w MCK. Warsztaty będą miały charakter międzypokoleniowy, w
głównej mierze będą skierowane do dzieci i seniorów. Działaniem projektowym będzie też kampania społeczna mająca
charakter edukacyjno-promocyjnych działań promujących czytelnictwo w Gostyninie.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 13 380,00 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 16 794,00 zł

Czekamy na wyniki oceny wniosku o dofinansowanie. 

h) W trakcie przygotowania są projekty MCK w Gostyninie do następujących programów: 

 Konkursu Grantowego – Edycja 2016/2017, organizowanego przez Kulczyk Fundation.

 Przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM: 

- Przedsięwzięcia 1.1.1: „Aktywni Razem”; 

- Przedsięwzięcia 1.5.1: „Dziedzictwo dla rozwoju”;

- Przedsięwzięcia 3.4.1: „CO2? Nie, dziękuję”.

 Program Operacyjny Rozwój Kin, priorytet Modernizacja Kin – Edycja 2017, organizowany przez Polski Instytut 
Sztuki Filmowej.


