Zarządzenie nr 12/2008-02-29
DYREKTORA
NARODOWEGO CENTRUM KULTURY
Z dnia 29.02.2008 roku
w sprawie:
Przyznawania przez Narodowe Centrum Kultury patronatu Europejskiego Roku
Dialogu Międzykulturowego

§1
1. Patronat Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego to niefinansowe
wsparcie Wspólnoty dla inicjatyw zgłoszonych przez organizacje publiczne lub
prywatne, spełniających kryteria określone przez Komisję Europejską.
2.

Narodowe

internetowej:

Centrum

Kultury,

na

mocy

informacji

zawartych

na

stronie

http://www.interculturaldialogue2008.eu/454.0.html?&no_cache=1,

jako Narodowa Instytucja Koordynująca obchody ERDM w Polsce ma prawo
przyznawać patronat ERDM projektom realizowanym na poziomie krajowym.
3. Patronat ERDM będzie polegał na udzieleniu zgody na wykorzystanie logo
Europejskiego

Roku

Dialogu

Międzykulturowego

oraz

szablonów

materiałów

dotyczących ERDM.
§2
W związku z powyŜszym zarządzam co następuje:
NCK przyzna patronat ERDM projektom spełniającym poniŜsze warunki:
1. Realizowanym

przez

podmioty

publiczne

lub

prywatne

na

poziomie

narodowym, regionalnym lub lokalnym
2. Realizowanym pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2008 r.
3. Przyczyniającym się do realizacji przynajmniej jednego z celów ERDM,
zawartych w Decyzji nr 1983/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006 r.

4. Zgodnym z Narodową Strategią dla obchodów ERDM w Polsce
5. Zgłoszonym przez podmiot ubiegający się o uzyskanie patronatu na
właściwym formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia
§3
1. Prawa i obowiązki wynikające z uzyskania patronatu Europejskiego Roku
Dialogu Międzykulturowego zostały szczegółowo określone w umowie, jaką
NCK zawrze z podmiotem ubiegającym się o patronat.
2. Wzór stosownej umowy przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§4
Aby otrzymać prawo do posługiwania się logo i materiałami ERDM naleŜy przesłać
wniosek do Narodowego Centrum Kultury na adres:
Narodowe Centrum Kultury,
ul. Senatorska 12,
00-082 Warszawa.
z
dopiskiem
na
kopercie:
Międzykulturowego”

„Patronat

Europejskiego

Roku

Dialogu

Wniosek o patronat powinien zawierać:
•
•

pismo intencyjne
opis projektu sporządzony na formularzu zgodnym z dokumentem
przedstawionym w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdującym się na
stronie
internetowej
pod
adresem:
http://dialog2008.pl/index.php?page=art&artid=236

§5
1. Dokumentem potwierdzającym przyznanie patronatu ERDM jest podpisana przez
Dyrektora NCK oraz podmiot ubiegający się o patronat dwustronna umowa
patronacka, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Patronat ERDM przyznany przez NCK będzie obowiązywał od momentu
podpisania umowy patronackiej przez NCK oraz podmiot ubiegający się o

przyznanie patronatu, ale nie wcześniej niŜ 14 marca 2008 roku do końca trwania
projektu, lecz nie dłuŜej niŜ do 31.12.2008 roku.
3.

Narodowe Centrum Kultury poinformuje instytucję ubiegającą się o przyznanie

patronatu ERDM o podjętej decyzji pisemnie w terminie do 6 tygodni od momentu
wpłynięcia do siedziby NCK dokumentów wymienionych w §4
4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Narodowe Centrum Kultury ma

prawo wydać zgodę na objęcie projektu patronatem ERDM na podstawie pisma
Dyrektora

NCK.

W

takim

przypadku

przyjmuje

się

następującą

procedurę

postępowania:
- Podmiot jest informowany o przyznaniu patronatu na podstawie pisma z
Narodowego Centrum Kultury (uzyskuje wówczas zgodę na patronat ERDM na okres
do dwóch miesięcy);
- zobowiązania podmiotu w zakresie posługiwania się patronatem ERDM są
analogiczne do opisanych w umowie, będącej załącznikiem nr 2 do Zarządzenia;
- w okresie do dwóch miesięcy od uzyskania patronatu na warunkach szczególnych
powinno nastąpić podpisanie umowy patronackiej; w przypadku, gdy umowa taka
nie zostanie zawarta NCK ma prawo wycofać zgodę na patronat ERDM.

§6

1. Podmiot realizujący projekt objęty patronatem ERDM ma prawo zrezygnować z
patronatu ERDM, występując w tej sprawie do NCK z pisemną prośba o wycofanie
patronatu.
2. W przypadku rezygnacji z patronatu ERDM podmiot realizujący projekt traci
wszelkie prawa do posługiwania się logo ERDM, jak i pozostałe prawa wymienione w
umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia, wynikające z faktu
objęcia projektu systemem patronatu ERDM.

§7

1. Narodowe Centrum Kultury moŜe wycofać przyznane wcześniej prawo do
posługiwania się patronatem ERDM w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z
podanych niŜej sytuacji:
a) Podmiot w ramach zgłoszonego we wniosku o patronat projektu realizuje
działania niezgodne z ideą ERDM;
b) Podmiot w ramach zgłoszonego we wniosku o patronat projektu realizuje
działania niespójne z załoŜonymi we wniosku na podstawie którego otrzymał
prawo do posługiwania się patronatem ERDM;
c) Podmiot narusza zasady informowania o ERDM oraz inne zasady posługiwania
się patronatem, określone w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
Zarządzenia
2.W przypadku zaistnienia co najmniej jednej z ww. sytuacji Narodowe Centrum
Kultury ma prawo zaŜądać od podmiotu, któremu przyznano patronat, pisemnego
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
3. W przypadku braku wyjaśnień lub uzyskania niewystarczających wyjaśnień w
terminie 14 dni od momentu wystosowania Ŝądania, NCK moŜe odstąpić od
przyznania patronatu ERDM.
4. W przypadku wycofania patronatu ERDM podmiot realizujący projekt traci
wszelkie prawa do posługiwania się logo ERDM, jak i pozostałe prawa wymienione w
umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia, wynikające z faktu
objęcia projektu systemem patronatu ERDM.

