UCHWAŁA NR XXIX/546/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad
zabytkami.

Na podstawie art. 1 ust. 4, art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz.406)
oraz art. 14 ust. 1, pkt 3 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.),

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W ramach sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną, poprzez stwarzanie
warunków do rozwoju i doskonalenia twórców i artystów, wspieranie i promocję
indywidualnych, ważnych społecznie działań z zakresu kultury, ustanawia się
szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów osobom, realizującym
określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami
lub upowszechniania kultury - zwane dalej „Stypendia twórcze”.

§2
1. Stypendia twórcze przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej
„Zarządem”.

2. Stypendium

twórcze

przyznawane

jest

na

czas

realizacji

przedsięwzięcia,

rozumianego jako autorski projekt twórczy artysty, realizowany na rzecz kultury
regionu Podkarpacia.
3. Stypendium twórcze przyznawane jest na realizację przedsięwzięcia w zakresie:
a. sztuki wizualne;
b. muzyka;
c. taniec;
d. teatr;
e. film;
f. ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
g. animacja i edukacja kulturalna.
4. Okres realizacji przedsięwzięcia powinien obejmować co najmniej 3 miesiące
i zamykać się w roku budżetowym, tj. do dnia 31 grudnia danego roku.
5. Stypendium twórcze ma charakter indywidualny i może być przyznane osobie,
zamieszkałej lub wywodzącej się z województwa podkarpackiego.
6. Stypendium twórcze może być przyznane tej samej osobie nie częściej niż raz na 3
lata.
§3
1. Ilość i wysokość przyznanych stypendiów uzależniona jest od środków finansowych
zaplanowanych na ten cel w budżecie Województwa na dany rok w dziale Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego.
2. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć trzykrotnego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 2012r. poz. 592).
§4
1. Wypełnione wnioski o stypendia twórcze wraz z załącznikami należy przesłać do dnia
31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie stypendium z zastrzeżeniem ust. 2 na
adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
lub

złożyć

w

Kancelarii

Ogólnej

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.
2. W 2013 roku wnioski należy złożyć do dnia 28 lutego.
3. Osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć w ciągu roku jeden wniosek, którego
wzór stanowi załącznik nr 1.
4. Wnioski złożone po terminie, niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, niepodpisane
przez osoby uprawnione i bez odpowiednich pieczęci, nie będą rozpatrywane. Wymóg
ten dotyczy również wymaganych załączników.
5. Oceny formalnej wniosków dokonuje departament właściwy do spraw kultury
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.
§5
1. Zarząd powołuje w drodze uchwały Komisję do oceny merytorycznej wniosków
o stypendia twórcze oraz określa regulamin jej pracy.
2. Komisja ocenia zgłoszone wnioski stypendialne, przedkłada Zarządowi opinie
o nich oraz wnioskuje o przyznanie stypendium konkretnym kandydatom. Opinia
i wnioski Komisji nie są wiążące dla Zarządu.
3. Komisja przy ocenie merytorycznej bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) ponadprzeciętność i atrakcyjność przedsięwzięcia;
b) poziom dotychczasowego, udokumentowanego - w skali międzynarodowej i kraju dorobku oraz osiągnięć kandydata w danej dziedzinie artystycznej;
c) spójność przedsięwzięcia z założeniami i celami Strategii rozwoju województwa
podkarpackiego oraz Programu Rozwoju Kultury w województwie podkarpackim.

§6
Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest do:
1. wykorzystania stypendium na cel określony we wniosku oraz umowie stypendialnej,
stanowiącej załącznik nr 2;

2. złożenia sprawozdań, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, w terminach
określonych w umowie;
3. prezentacji wyników i terminowości realizacji przedsięwzięcia objętego stypendium
w przypadku kontroli przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego;
4. umieszczenia w dokumentacji o charakterze promocyjno-informacyjnym (biografia
artystyczna, zaproszenia, plakaty, katalogi, publikacje, strona internetowa), informacji
dotyczącej udziału w realizacji danego przedsięwzięcia o treści: „Stypendysta Marszałka
Województwa Podkarpackiego”.

§7
Sprawozdania, o których mowa w § 6 ust. 2, są zatwierdzane przez Członka Zarządu
sprawującego nadzór nad departamentem do spraw kultury.
§8
1. Sposób wypłaty stypendium oraz zobowiązania Stypendysty określi umowa
stypendialna zawarta z Województwem Podkarpackim, zwanym dalej „Fundatorem”.
Umowa może zobowiązać Stypendystę do przeniesienia, na rzecz określonej
instytucji, własności lub innych praw majątkowych do wytworzonych dóbr kultury lub
innych wyników uzyskanych dzięki realizacji stypendium.
2. Fundator może rozwiązać umowę stypendialną, zawiesić wypłatę stypendium lub
zażądać zwrotu wypłaconych środków, jeżeli Stypendysta nie realizuje określonych w
umowie zobowiązań.
3. Zawieszone stypendium zostanie wypłacone, jeżeli „Stypendysta” zrealizuje
określone w umowie zobowiązania.
4. W przypadku rozwiązania przez Fundatora umowy stypendialnej – stypendysta traci
prawo ubiegania się o kolejne stypendia.
§9

1. Uchwałę Zarządu w sprawie przyznania stypendiów wraz z wykazem stypendystów i
uzasadnieniem, podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej samorządu Województwa Podkarpackiego.
2. Uchwała Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
3. Stypendysta otrzymuje informację pisemną o miejscu i terminie wręczenia
stypendium, którego dokonuje przedstawiciel Zarządu Województwa Podkarpackiego.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

