
   

 

REGULAMIN POZYSKIWANIA PRZEZ BWA WROCŁAW GALERIE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  
PARTNERÓW DO PROGRAMU OFF SPACE 
edycja pilotażowa 

 

Definicje  

Organizator – BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej (dalej jako „BWA Wrocław”), ul. Ruska 46 a, seg-
ment B, lokal 103, 50-079 Wrocław, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury 
prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod nr RIK 20/94.  

Off Space – program rozwoju lokalnych środowisk twórczych poprzez wsparcie przestrzeni niezależnych, 
mieszczących się na terenie Gminy Wrocław, w których realizowane są otwarte dla publiczności działania w 
obszarze sztuki współczesnej. W jego ramach BWA Wrocław wspierać będzie w okresie pomiędzy marcem 
a grudniem 2023 roku wybranego w toku Naboru Partnera, przeznaczając w każdym miesiącu kwotę 
1250,00 zł brutto na pokrycie kosztów merytorycznych i produkcyjnych związanych z prowadzoną przez 
niego przestrzenią. 

Nabór – proces oceny Wniosków oraz wyboru Partnera. Wnioski w ramach Naboru przyjmowane będą w ter-
minie od 06.02.2023 do 21.02.2023 roku. Wyniki Naboru zostaną ogłoszone 24.02.2023 roku. 

Wnioskodawca – osoby i organizacje wskazane w § 2.  

Partner – Wnioskodawca wybrany w ramach programu Off Space.  

Wniosek – formalne zgłoszenie do programu Off Space.  

Regulamin – niniejszy dokument. 

 

§ 1 Cele programu Off Space 

1. Off Space to program BWA Wrocław, który ma na celu rozwój lokalnych środowisk twórczych po-
przez wsparcie przestrzeni niezależnych, mieszczących się na terenie Gminy Wrocław, gdzie reali-
zowane są otwarte dla publiczności działania w obszarze sztuki współczesnej. 

2. Do programu Off Space zgłaszać można przestrzenie, w których prowadzone są działania arty-
styczne i kulturalne, także w połączeniu z aktywnościami edukacyjnymi, animacyjnymi, społecznymi 
i badawczymi, przy użyciu wybranych przez Wnioskodawcę mediów i środków wyrazu. 

3. Program Off Space zakłada, że Wnioskodawca w prowadzonej przez siebie przestrzeni prowadzi i 
prowadzić będzie działania zgodne z przyjętymi w BWA Wrocław wartościami, wśród których wymie-
nić należy równość, różnorodność, dostępność, szacunek wobec istot ludzkich i nieludzkich, a także 
odwagę, by stawać po stronie słabszych i dyskryminowanych. 

§ 2 Uprawnieni wnioskodawcy 

1. W Naborze mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, podmioty prowa-
dzące działalność gospodarczą, a także grupy nieformalne i osoby fizyczne prowadzące na terenie 
Gminy Wrocław niezależne przestrzenie działań twórczych, które to przestrzenie nie otrzymują 
wsparcia finansowego w zakresie najmu i utrzymania od Gminy Wrocław. 



   

 

2. W Naborze nie mogą uczestniczyć osoby, które są członkami i członkiniami jury oceniającego zgło-
szone do Naboru Wnioski oraz osoby, które brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Na-
boru.  

§ 3 Nabór wniosków 

1. Nabór Wniosków trwa od 06.02.2023 do 21.02.2023 roku (do godz. 23:59). 
2. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na wskazanym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Regulaminu, dostępnym także na stronie www.bwa.wroc.pl.  
3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres offspace@bwa.wroc.pl do dnia 21.02.2023 r. do godz. 23:59. 
4. Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi w dniu 24.02.2023 roku. Wyniki dostępne będą na stronie 

www.bwa.wroc.pl.  
5. BWA Wrocław zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Naboru oraz ogłoszenia wyników bez po-

dania przyczyny. 
6. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia w ramach Naboru jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

§ 4 Proces oceny wniosków 

1. Organizator powołuje jury, które będzie oceniać Wnioski zgłoszone w ramach Naboru do programu 
Off Space. W skład jury wchodzić będą przedstawiciele i przedstawicielki Rady Programowej BWA 
Wrocław.  

2. Jury oceniać będzie wartość artystyczną przedstawionego we Wniosku modelu działań w obszarze 
sztuki współczesnej, przewidzianego do realizacji w przestrzeni Wnioskodawcy w okresie pomiędzy 
marcem a grudniem 2023 roku. 

3. W wyniku Naboru wybrany zostanie jeden Wnioskodawca. 

§ 5 Zasady współpracy 

1. W efekcie Naboru BWA Wrocław wspierać będzie w okresie pomiędzy marcem a grudniem 2023 
roku wybranego w toku Naboru Wnioskodawcę, przeznaczając w każdym miesiącu kwotę 1250,00 zł 
brutto (włączając w to wszystkie ewentualne podatki) na pokrycie kosztów merytorycznych i produk-
cyjnych związanych z prowadzoną przez niego przestrzenią. 

2. Kwota wskazana w ust. 1 powyżej przekazywana będzie na wskazany przez Partnera rachunek 
bankowy na koniec lub po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowana będzie współ-
praca, na postawie raportu składającego się z tekstu o minimalnej objętości 1000 zzs i listy działań 
wraz z frekwencją. Możliwa jest zmiana częstotliwości przekazywania środków.  

3. Z kwoty wskazanej w ust. 1 nie mogą być pokrywane konkretne wydatki, które już uwzględnia przy-
znana przez Gminę Wrocław dotacja. 

4. Do kosztów kwalifikowanych w ramach współpracy nie zaliczają się koszty remontu i inwestycji zwią-
zanych z prowadzoną i zgłoszoną w ramach Naboru przez Wnioskodawcę przestrzenią. 

5. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się, oprócz kosztów działań merytorycznych i produkcyjnych 
związanych z prowadzoną przestrzenią i ponoszonych w okresie trwania programu Off Space, także 
opłaty bieżące. 

6. Szczegółowe zasady współpracy oraz daty jej rozpoczęcia i zakończenia zostaną ustalone wspólnie, 
a następnie uwzględnione w osobnej umowie, zawartej pomiędzy BWA Wrocław i Partnerem. 

7. Realizacja modelu działań w obszarze sztuki współczesnej, przewidzianego w przestrzeni Wniosko-
dawcy, odbywać się powinna na podstawie założeń przedstawionych we Wniosku oraz ustaleń po-
między Partnerem i Organizatorem. 

8. W ciągu 14 dni od zakończenia współpracy Partner zobowiązany jest przedstawić BWA Wrocław 
raport, na który składać się będzie opis zrealizowanych w przestrzeni Partnera działań, zdjęcia obra-
zujące jego aktywności oraz informacja o związanej z nimi frekwencji. 
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§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od osób zgłaszających się do Naboru jest BWA 
Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 46a, lokal 103, segment 
B, 50-079 Wrocław, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy 
Wrocław pod numerem RIK 20/94, NIP: 896-000-58-45, REGON: 000278391.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie 
ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@bwa.wroc.pl 
lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie podstawie art.6 ust.1 lit. a na zasadach prze-
widzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych „RODO”).  

4. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu organizacji i realizacji Naboru do programu Off 
Space.  

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Naborze. 
6. Osobie zgłaszającej się do Naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz sprostowania danych, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesie-
nia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

§ 7 Obowiązywanie Regulaminu 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2023 roku.  

 

Załącznik do Regulaminu: 

1. Formularz zgłoszeniowy 
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