Regulamin programu
Otwarta Przestrzeń Twórcza - mikrorezydencje artystyczne
w Ośrodku Postaw Twórczych 2022

Organizatorem programu jest Ośrodek Postaw Twórczych (OPT) we Wrocławiu.
Główne cele programu:
1. Wspieranie artystów_ek, w tym w szczególności młodego pokolenia;
2. Rozwój działalności twórczej, artystycznej OPT;
3. Otwarcie OPT na nowe inicjatywy artystyczne, twórcze.
Odbiorcy programu:
1. Artyści_stki i twórcy_czynie z Wrocławia lub blisko związani z Wrocławiem, w tym
absolwenci_tki kursów artystycznych OPT.
Rodzaje wspieranych przedsięwzięć:
1. Dzieła, wydarzenia, warsztaty i inne przedsięwzięcia artystyczne i twórcze
angażujące i aktywizujące odbiorców;
2. Preferowane będą przedsięwzięcia:
a) z obszaru dziedzin sztuki powiązanych z działalnością OPT, tj. w
szczególności sztuk wizualnych, muzyki i literatury;
b) wspierające cele statutowe OPT, tj. edukację kulturalną oraz udostępnianie i
upowszechnianie twórczości artystycznej;
c) wzmacniające kulturotwórczą rolę OPT w różnych środowiskach, w tym
takich, w których OPT jest nieobecny lub mało obecny.
Organizacja rezydencji:
1. Czas trwania rezydencji wynosi od 4 do 6 tygodni;
2. Rezydent_ka otrzymuje wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięcia w
kwotach: 3000 zł netto w przypadku rezydencji 4-tygodniowej, 3500 zł netto w
przypadku rezydencji 5-tygodniowej oraz 4000 zł netto w przypadku 6-tygodniowej;
3. Rezydencja odbywać się będzie na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia w zależności od specyfiki przedsięwzięcia - podpisywanej z rezydentem_ką;
4. Rezydencje realizowane będą z wykorzystaniem bazy OPT, to jest pomieszczeń,
wyposażenia i sprzętu w siedzibie przy ul. Działkowej 15 lub przy Placu Strzeleckim
12 i 14 - w sposób niekolidujący z działalnością OPT - w szczególności z kursami i
zaplanowanymi wydarzeniami;
5. OPT co do zasady nie ponosi kosztów materiałów koniecznych do realizacji
przedsięwzięć;
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z charakteru
przedsięwzięcia na wniosek rezydenta_ki OPT może pokryć koszty zakupu
materiałów;

7. OPT nie zapewnia rezydentom_kom zakwaterowania ani wyżywienia;
8. W roku 2022 planowane są rezydencje począwszy od 21 marca do 11 grudnia. W
tym czasie zrealizowanych zostanie od czterech do sześciu rezydencji. Szczegółowy
kalendarz realizacji rezydencji zostanie ustalony po rozstrzygnięciu naboru w
porozumieniu z rezydentami_kami;
9. Rezydent_ka może korzystać ze wsparcia merytorycznego – konsultacji wybranego
opiekuna_ki – spośród pracowników_czek i współpracowników_czek OPT. Rodzaj i
zakres wsparcia zostanie ustalony z rezydentem_ką po zakończeniu naboru;
Nabór i wybór rezydentów_ek:
1. Nabór prowadzony będzie poprzez złożenie aplikacji za pośrednictwem formularza
elektronicznego opublikowanego na oficjalnej stronie OPT w okresie 16 lutego do 7
marca 2022 r. Rozstrzygnięcie zostanie opublikowane do 14 marca 2022 r.;
2. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w pierwszym naborze może zostać
ogłoszony drugi nabór w terminie 30 maja - 20 czerwca 2022 r. Rozstrzygnięcie
zostanie opublikowane do 1 lipca 2022 r.;
3. W wyniku naboru wybranych zostanie od 4 do 6 rezydentów_ek. Ostateczna liczba
rezydentów_ek uzależniona będzie od liczby i jakości zgłoszeń oraz okresu realizacji
proponowanych przedsięwzięć;
4. Przy wyborze rezydentów_ek brane będą pod uwagę w szczególności takie kryteria
jak: walory artystyczne i/lub merytoryczne projektu, jakość, spójność i oryginalność
koncepcji, racjonalny plan realizacji, przewidywane efekty oraz sposób prezentacji
efektów przedsięwzięcia, zbieżność z celami i wartościami realizowanymi przez OPT,
sposób dotarcia/zaangażowania odbiorców;
5. Rekomendacji co do wyboru rezydentów_ek dokona komisja złożona z
pracowników_niczek i współpracowników_niczek OPT powołana przez dyrektora.
Listę wybranych przedsięwzięć zatwierdza dyrektor.
Postanowienia końcowe
1. Złożenie aplikacji w ramach programu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
2. Dla złożenia aplikacji niezbędne jest wyrażenie zgody na: przetwarzanie danych
osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji
programu (w przypadku wyboru).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Kodeksu Cywilnego.
4. OPT zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

