Ogłoszenie o naborze

Centrum Nauki Kopernik ogłasza nabór wniosków w ramach inicjatywy „SOWA - Strefa Odkrywania,
Wyobraźni i Aktywności” finansowanej przez Ministra Edukacji i Nauki.

„SOWA” to wspólna inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik,
mająca na celu uruchomienie 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA),
obejmujących przestrzeń do samodzielnego eksperymentowania z pomocą interaktywnych
eksponatów oraz przestrzeń warsztatową, służącą swobodnemu podejmowaniu wyzwań
konstruktorskich. Cele inicjatywy to budowanie zaangażowania w naukę i społecznego rozumienia
nauki, szerzenie zrozumienia, że nauka nie jest zbiorem faktów, ale sposobem zdobywania wiedzy
i poznawania świata, a także rozwijanie poczucia sprawczości i rozbudzanie kreatywności.
Nabór jest organizowany i przeprowadzany przez Centrum Nauki Kopernik.
Jego cel to wyłonienie instytucji (maksymalnie 30), które zobowiążą się do przyjęcia, utrzymania i
udostępniania publiczności wystaw oraz prowadzenia programów edukacyjnych dla społeczności
lokalnej przez okres co najmniej 5 lat. Centrum Nauki Kopernik podpisze z wybranymi instytucjami
umowy, na podstawie których przekazane im zostaną nieodpłatnie eksponaty tytułem użyczenia (wzór
umowy stanowi załącznik nr 5), w celu stworzenia wystaw oraz prowadzenia warsztatów.
Ponadto Centrum Nauki Kopernik zaprosi instytucje do udziału w programach Klubów Młodego
Odkrywcy, programu edukacji kosmicznej ESERO, prowadzonego w partnerstwie z Europejską Agencją
Kosmiczną i innych programów opracowanych i przetestowanych przez Centrum. Zasady udziału w
tych programach zostaną określone w odrębnym porozumieniu programowym.

OPIS DZIAŁAŃ

I.

Warunkiem udziału w inicjatywie „SOWA” jest przystąpienie do niniejszego naboru i złożenie
wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

II. Podmioty uprawnione do udziału w inicjatywie „SOWA”:

Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji
Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie
uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności
(SOWA) w latach 2021-2025.

1) Samorządowa instytucja kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020 r. poz. 194 ze zm.), zwana
dalej „instytucją”, jak również
2) Jednostka sektora finansów publicznych, niebędącą instytucją kultury w rozumieniu
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwana dalej „instytucją”
- która spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki udziału w naborze:
a) jej działalność statutowa lub programowa polega na popularyzowaniu przynajmniej
jednej z dziedzin, tj. nauki, techniki, edukacji, sztuki, kultury.
b) działalność, o której mowa powyżej, jest prowadzona w miejscowości posiadającej
status miasta, w której liczba mieszkańców nie jest wyższa niż 150 000.
c) instytucja posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności wystawienniczej
przez łączny i nieprzerwany okres co najmniej 2 lat, w ciągu ostatnich 5 lat do dnia
złożenia wniosku w naborze. Przez „działalność wystawienniczą” rozumie się regularne
udostępnianie wystaw lub prowadzenie zajęć edukacyjnych.
d) instytucja posiada tytuł prawny do lokalu na okres 5 lat od dnia podpisania
porozumienia instytucji z jednostką samorządu terytorialnego, o którym mowa poniżej
(np. własność, użyczenie, użytkowanie, najem), w którym będzie prowadzona
działalność polegająca na realizacji inicjatywy „SOWA”.
III. Przed złożeniem wniosku instytucja zobowiązana jest do zawarcia porozumienia z organem
jednostki samorządu terytorialnego , którego przedmiotem będzie współpraca przy realizacji
inicjatywy „SOWA”. Współpraca ta może polegać między innymi na przyznaniu wsparcia
finansowego, zaplecza lokalowego, promocji i upowszechnianiu informacji o inicjatywie przez
jednostkę samorządu terytorialnego.
IV. Po zawarciu porozumienia, osoby uprawnione z ramienia instytucji i jednostki samorządu
terytorialnego powinny podpisać wniosek udziału w naborze.
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V. Z każdej miejscowości, o której mowa w pkt. II.2. lit. b) będzie rozpatrywany tylko jeden
wniosek. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków z jednej miejscowości, o udziale w
naborze decyduje kolejność zgłoszeń.
VI. Wniosek powinien zawierać opis koncepcji realizacji inicjatywy „SOWA”, z uwzględnieniem
następujących elementów, które stanowić będą kryteria oceny, zgodnie z zasadami opisanymi
w załączniku nr 3:
1)

opis stanu obecnego oraz doświadczenia,

2) koncepcję realizacji inicjatywy „SOWA”.
VII. Do wniosku, który stanowi załącznik nr 1, należy dołączyć:
1) kopię porozumienia, o którym mowa w pkt. III,
2)

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału, o których mowa w pkt. II, na podstawie
wzoru stanowiącego załącznik nr 2,

3) opis stanu obecnego, doświadczenia i koncepcji realizacji inicjatywy „SOWA”, zgodnie z
zasadami określonymi w załączniku nr 3,
4)

dodatkowe pliki, w formatach określonych w formularzu.

VIII. Wnioski będą podlegały ocenie wspólnej komisji Ministra Edukacji i Nauki (“Minister”) oraz
Centrum Nauki Kopernik (“CNK”). Ostateczną decyzję o wskazaniu konkretnych lokalizacji
podejmie Minister, wybierając spośród rekomendacji przedstawionych przez Komisję.
IX. Opis kryteriów i punktacji stanowi załącznik nr 3.
X. Zasady i terminy składania wniosków:
Termin składania wniosków: 24.06.2021 r.
sposób: wnioski powinny być składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem formularza
dostępnego

na

stronie

internetowej:

https://www.kopernik.org.pl/projekty-

dofinansowane/sowa. Wnioski powinny być podpisane z użyciem kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub elektronicznego podpisu zaufanego.
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XI. Dodatkowe pytania i wnioski należy kierować na adres: sowa@kopernik.org.pl, do dnia
24.06.2021 r.
XII. Dla instytucji zainteresowanych wzięciem udziału w naborze, zostanie zorganizowane
spotkanie informacyjne online. Odbędzie się ono nie później niż 20 maja 2021 roku. Informacja
o terminie i formie spotkania zostanie podana nie później niż 5 dni przez terminem spotkania,
na stronie internetowej: https://www.kopernik.org.pl/projekty-dofinansowane/sowa.
XIII. Termin rozstrzygnięcia naboru:
Termin: 06.09.2021 r.
Instytucje wybrane w naborze zostaną powiadomione o tym za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
XIV. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum
Nauki Kopernik.
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