
    
                                       
                                                                
 
 
Regulamin Komisji Konkursowej w ramach programu „Podkarpacka Kronika Filmowa” organizowanego przez 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, realizowanego przez Podkarpacką Komisję Filmową 

Edycja 2023 r. 

1. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą 

przedstawiciele Realizatora – Podkarpackiej Komisji Filmowej i Województwa Podkarpackiego. 

1. Wnioski spełniające wymogi formalne przekazywane są Komisji Konkursowej, która dokonuje oceny 

merytorycznej.  

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi od 3 do 7 osób.  

3. Członkowie Komisji Konkursowej wybierają ze swego grona Przewodniczącego. 

4. Ocena merytoryczna dotyczy następujących kryteriów: 

a. zgodność wniosku z celami Konkursu; 

b. walory artystyczne i poznawcze filmu; 

c. znaczenie dla upowszechniania kultury na Podkarpaciu oraz promocji regionu; 

d. potencjał do eksploatacji i możliwości emisji; 

e. dotychczasowy dorobek twórcy i jego potencjał artystyczny. 

5. W ocenie merytorycznej nie mogą brać udziału osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczą 

w ocenianym projekcie lub są z nim związane. Członkowie Komisji Konkursowej w tej kwestii składają 

pisemne oświadczenie. W razie zaistnienia okoliczności wykluczających, oceniający wyłączy się z oceny 

wniosku, wobec którego zachodzi podejrzenie o brak bezstronności.  

6. Po zakończeniu etapu oceny merytorycznej Komisja Konkursowa sporządza zestawienie ofert 

rekomendowanych do dofinansowania. 

7. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w obecności ponad połowy jej składu, w tym jej 

przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów 

„za” i „przeciw”, decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczącego. 

8. Komisja Konkursowa dokonuje rozstrzygnięcia Konkursu, w szczególności podejmuje decyzje o wysokości i 
rodzaju wkładu koprodukcyjnego, biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe.  

9. Jeśli Komisja Konkursowa rozstrzygając Konkurs nie rozdysponuje wszystkich środków, które ma do 
dyspozycji, może ogłosić nowy Konkurs w tym samym roku. 

10. Komisja Konkursowa może zwiększyć budżet konkursu ze środków własnych Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie, przeznaczonych na wspieranie produkcji filmowej lub z innych przekazanych jej na ten cel 
środków. 

11. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół końcowy, który jest przechowywany w siedzibie 

Organizatora. 

12. Dopuszcza się wsparcie więcej niż jednego projektu tego samego Uczestnika Konkursu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana.  

14. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni od zamknięcia Konkursu. W uzasadnionych 

przypadkach termin rozstrzygnięcia Konkursu może ulec zmianie. 

15. O rozstrzygnięciu Uczestnicy Konkursu są zawiadamiani drogą elektroniczną (email), w terminie do 5 dni 

od daty rozstrzygnięcia Konkursu. 

16. Informacja o rozstrzygnięciu wraz z listą dofinansowanych filmów zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Realizatora: www.podkarpackiefilm.pl.  

17. Od decyzji Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Uczestnikom nie przysługuje 

odwołanie.  

http://www.podkarpackiefilm.pl/

