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UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych
stypendiów
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.
§ 2. Stypendia, o których mowa w § 1, zwane dalej „stypendiami”, służą wspieraniu rozwoju umiejętności
artystycznych oraz upowszechnianiu kultury i opieki nad zabytkami i mają na celu:
1) stworzyć możliwość doskonalenia warsztatu twórczego lub wykonawczego, którego rezultatem będzie
osiągnięcie postawionego sobie celu artystycznego;
2) dać szansę na pogłębienie wiedzy dotyczącej kultury, jak też sposobów jej upowszechniania;
3) stworzyć możliwość podjęcia dodatkowych studiów lub stażu.
§ 3. 1. Stypendia przyznaje się na dokonanie w ustalonym czasie określonego przedsięwzięcia w zakresie
twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami osobom realizującym dany projekt na
terenie Województwa Dolnośląskiego.
2. Stypendia mają charakter indywidualny i mogą być przyznane tej samej osobie nie częściej niż raz
do roku.
§ 4. Stypendia mogą być przyznawane jako:
1) stypendia twórcze, w dziedzinach:
a) literatura,
b) sztuki wizualne,
c) muzyka,
d) taniec,
e) teatr,
f) film,
g) opieka nad zabytkami,
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h) twórczość ludowa;
2) stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w dziedzinach:
a) animacja i edukacja kulturalna,
b) zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.
§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:
1) szkoły i uczelnie wyższe;
2) instytucje kultury, stowarzyszenia twórcze;
3) podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury, sztuki lub opieki
nad zabytkami;
4) członkowie Zarządu Województwa Dolnośląskiego;
5) Komisja Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
6) kandydat ubiegający się o przyznanie stypendium.
2. Wnioski o przyznanie stypendium, należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego w terminie do dnia 31 marca kolejnego roku.
3. W roku 2013 wnioski stypendialne składa się do dnia 31 sierpnia.
4. Wnioski złożone po terminie, nieprawidłowo i nieczytelnie wypełnione nie będą rozpatrywane.
5. Po zakończeniu terminu naboru wniosków i analizie formalnej Zarząd wzywa do usunięcia braków
w określonym zakresie i wyznaczonym terminie.
§ 6. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce
kultura/stypendia.
§ 7. 1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpatruje wnioski w ciągu miesiąca od dnia zakończenia
naboru.
2. Informacja na temat rozpatrzenia wniosków publikowana jest niezwłocznie w Biuletynie Informacji
Publicznej Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce
kultura/stypendia.
§ 8. Rozpatrując wnioski o przyznanie stypendium bierze się pod uwagę:
1) dorobek artystyczny, popularyzatorski, naukowy, konserwatorski;
2) walory projektu stypendialnego;
3) referencje i opinie środowiska artystycznego;
4) ocenę potencjalnych możliwości wykorzystania stypendium;
5) dorobek twórczy kandydata.
§ 9. Wysokość indywidualnego stypendium wynosi 10.000 zł.
§ 10. Z osobą, której przyznano stypendium zawiera się umowę stypendialną określającą prawa i obowiązki
stron.
§ 11. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały Sejmiku.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:
J. Pokój
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/1014/13
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206
i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

