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do uchwały Nr 63/21
Zarządu Województwa Zachodniopolskiego
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Regulamin przyznawania
stypendiów w dziedzinie kultury
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną
Rozdział 1
Zakres przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury

1.

Stypendia w dziedzinie kultury, zwane dalej „stypendiami”, przyznawane są osobom zajmującym
się twórczością artystyczną.

2.

O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko
indywidualne.

3.

Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest
województwo

zachodniopomorskie

lub

realizującym

projekt

dotyczący

województwa

zachodniopomorskiego.
4.

Stypendia mogą otrzymać osoby, które nie ukończyły 35 roku życia.

5.

Stypendia winny służyć dalszemu rozwojowi stypendysty i mogą być przeznaczone wyłącznie na
wykonanie, w ustalonym terminie, określonego przedsięwzięcia artystycznego.

6.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku budżetowego.
Rozdział 2
Ogłoszenie o konkursie stypendialnym

1.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać w szczególności:
1) dane osobowe kandydata, zgodnie z formularzem wniosku „Stypendia w dziedzinie kultury
2021”
2) udokumentowane informacje o dorobku twórczym i artystycznym kandydata,
3) program stypendium obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy
w okresie pobierania stypendium oraz termin zakończenia przedsięwzięcia,
4) do wniosku mogą być załączone rekomendacje.

2.

Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zostać złożony na właściwym formularzu,
stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, i dostępnym na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pod adresem www.kultura.wzp.pl.

3.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych Wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 5 dni od dnia powiadomienia.

4.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) wycofania przez Wnioskodawcę,
3) rezygnacji kandydata,
4) błędów formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.
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Rozdział 3
Rozstrzygniecie

1.

Stypendia w dziedzinie kultury przyznaje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w drodze
uchwały na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej.

2.

W 2021 roku stypendia zostaną przyznane trzem osobom. Wartość indywidualnego stypendium
wyniesie 15 000, 00 zł brutto.

3.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu.

Rozdział 4
Zawarcie i wykonanie umowy

1.

Warunkiem przekazania stypendium jest zawarcie pisemnej umowy z osobą, której zostało
przyznane stypendium.

2.

Osoba, której przyznano stypendium jest zobowiązana do uzupełnienia danych osobowych
w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy stypendialnej, wypłaty stypendium oraz rozliczeń
podatkowych.

3.

Osoba, której przyznano stypendium jest zobowiązana do wykonania projektu stypendialnego
zgodnie z umową oraz przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z realizacji tego
przedsięwzięcia.

4.

W uzasadnionych przypadkach stypendysta może ubiegać się o przedłużenie terminu wykonania
zobowiązań określonych w ust. 2, jednak nie dłużej niż do końca roku budżetowego.

5.

W przypadku stwierdzenia niezrealizowania projektu stypendialnego, Zarząd może wezwać
osobę otrzymującą stypendium do zwrotu przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami
ustawowymi naliczanymi dla poszczególnych transz od dnia ich przekazania.
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