
 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa zespołu) 

 

 

Regulamin wykorzystywania dotacji dla zespołów artystycznych 
Wsparcie działalności zespołów artystycznych TSKN na Śląsku Opolskim 2022 

 

 

I Odbiór i rozliczenie finansowe dotacji: 

 Zespół otrzyma dotację, jeśli do 23.04.2022 r. odeśle skanem/pocztą tradycyjną 

podpisany Regulamin wykorzystywania dotacji dla zespołów artystycznych. 

 Wypłacanie I transzy dotacji nastąpi podczas wypłat Miete- und Büropauschale 

dla DFK. 

 I transzę dotacji należy rozliczyć do 08.08.2022 r. Po rozliczeniu I transzy wypłacona 

zostanie II transza (na rozliczenie I transzy składają się: opisane i opieczętowane 

faktury wraz z potwierdzeniami wykonanych przelewów i wypełniony załącznik nr 1).  

*Uwaga! Niektóre z zespołów, które zamierzają wykorzystać całość dotacji 

jednorazowo, otrzymają całą kwotę, bez podziału na transze. Wówczas obowiązuje 

termin rozliczenia do 30.11.2022 r. 

 II transzę należy rozliczyć do 30.11.2022 r. wraz zestawieniem wszystkich faktur 

(Załącznik nr 1). 

 

 Wydatkowanie otrzymanej dotacji musi być zgodne z otrzymanym w dokumentach 

podziałem według kategorii kosztów.  

 Jeśli zespół za zakupiony sprzęt/stroje zamierza płacić przelewem, należy do każdej 

faktury dołączyć potwierdzenie przelewu. 

 Maksymalna kwota przeznaczona na zakup jednego produktu, np. instrumentu to 

10 000 zł. (przekroczenie tej kwoty o nawet 1 gr spowoduje nieprzyjęcie faktury przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). 

 Minimalna kwota na fakturze z zakupu paliwa to 80 zł. 

 Każda faktura musi być opisana według otrzymanego wzoru (Załączniki nr 2,3,4) 

oraz podpisana i opieczętowana przez przewodniczącego DFK oraz skarbnika. 



 

 Faktura, która nie będzie opisana według podanego wzoru zostanie odrzucona przy 

rozliczeniu, zespół sam będzie musiał pokryć jej wartość w całości.  

 Nabywcą każdej faktury musi być:  (bez dopisku „koło DFK…”): 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  

(lub skrót TSKN na Śląsku Opolskim) 

ul. M. Konopnickiej 6; 45-004 Opole 

NIP 756-16-75-058 

 

 Prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub mailowy w przypadku, kiedy planowany 

wyjazd odbędzie się po 01.12.2022 r.   

 W przypadku problemów z wydatkowaniem dotacji, istnieje możliwość przesunięcia 

środków po uprzednim obowiązkowym kontakcie z biurem TSKN, ostatecznie do  

05.09.2022 r. Następnie należy zaczekać na uzyskanie akceptacji ze strony MSWiA.  

 Faktura należąca do projektu „Wsparcie działalności zespołów artystycznych TSKN 

na Śląsku Opolskim w roku 2022” nie może być wykorzystana przez DFK lub zespół 

jako wkład własny lub środek trzeci do innego projektu finansowanego z MSWiA lub 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN (BMI) za pośrednictwem VDG. 

 Jeśli zespół śpiewaczy/chór planuje skorzystać z dotacji tylko na wyjazd na Festiwal 

Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach – prosimy o kontakt 

telefoniczny. 

II Rozliczenie merytoryczne: 

 W sprawozdaniu należy dostosować się do poleceń, szczególnie do podpunktu 

dotyczącego informacji o miejscach występów i prawdopodobnej liczbie widzów 

(wynika to z zaostrzenia przepisów i wskaźników wyznaczających sukces projektu 

podanych przez MSWiA). 

 W przypadku, kiedy zespół przynależy do ośrodka kultury lub innej instytucji, 

zobowiązuje się, aby na stronie internetowej przy opisie zespołu zamieszczona została 

informacja o współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców 

na Śląsku Opolskim i otrzymywaniu dotacji z MSWiA (ewentualnie zamieszczenia 

zdjęcia otrzymanej tablicy informacyjnej). 

 Zespoły posiadające publiczne profile na portalach społecznościowych typu 

Facebook, lub posiadające swoją stronę internetową, powinny zamieścić w opisach 



 

informację o przynależności do Mniejszości Niemieckiej i o otrzymaniu wsparcia z 

MSWiA. 

 Podczas występów lub w ramach imprez, w których zespoły uczestniczą, należy 

w widocznym miejscu ustawić otrzymany roll’up z nazwą zespołu i zachować 

dokumentację fotograficzną.  

 Zespoły powinny posiadać podpisane porozumienie z TSKN, w razie jego braku – 

prosimy poinformować biuro TSKN w Opolu. 

 W przypadku rozpadu zespołu lub innych okoliczności uniemożliwiających 

działalność, zespół powinien przekazać do koła DFK zakupione instrumenty i/lub 

sprzęty  nagłośnieniowe  dotowane ze środków MSWiA oraz niezwłocznie 

poinformować o zaistniałej sytuacji biuro TSKN w Opolu. 

 Ostateczny termin składania sprawozdania pisemnego oraz dokumentacji 

fotograficznej i prasowej kończy się 30.12.2022 r. Przypominamy, że rozliczenie 

finansowe II transzy należy złożyć do 30.11.2022 r. 

 

 

Przypominamy, że rozliczenie dotacji w całości składa się z: opisanych faktur i ewentualnych 

potwierdzeń płatności, zestawienia faktur, sprawozdania, zdjęć zespołu, zdjęć zakupionego 

sprzętu/akcesoriów, artykułów prasowych, zrzutów ekranu z profilu zespołu na portalach 

społecznościowych, strony internetowej zespołu lub innych źródeł wzmiankujących zespół 

artystyczny. 

 

W razie wątpliwości i pytań należy skontaktować się z koordynatorem zespołów 

artystycznych mailowo: paulina.walaszek@skgd.pl lub pod numerem tel. 506 432 429. 

 

 

Zastrzega się, że regulamin może ulec zmianie w przypadkach niezależnych od TSKN na Śląsku 

Opolskim lub z powodu ustaleń wewnętrzne w biurze TSKN, mających na celu usprawnienie przebiegu 

projektu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zapoznałem/-am się z regulaminem i zobowiązuję się go przestrzegać oraz ponosić 

konsekwencje niedostosowania się do określonych zasad. 

 

 

 

 

……………….………………………………….....  

                                (data i czytelny podpis przedstawiciela zespołu) 

         

 

 

…………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis przewodniczącego lub zastępcy DFK) 

 

 

 

 

 

 

   

 


