
 

UCHWAŁA NR  5647/IV/14 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 6 maja 2014 r. 

 w sprawie przyznania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania 
kultury i  opieki nad zabytkami  w 2014 r. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz § 3 i  § 7 uchwały 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  (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 3311) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Przyznaje się  stypendia w  zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania 
kultury i opieki nad zabytkami.      
 

§ 2. Wykaz stypendystów, nazwy projektów,  czas ich trwania oraz wysokość stypendiów 
określa załącznik do uchwały. 

 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się członkowi zarządu właściwemu do spraw 

społecznych. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania 
stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad 

zabytkami  w 2014 r. 

 

Przedmiotem pracy Wydziału Kultury  były wnioski stypendialne złożone do dnia 31 marca 
2014 r. Łącznie wpłynęło 50 wniosków, w tym  19 wniosków rekomendowanych  przez 
instytucje oraz 30 przez samych kandydatów.   W wyniku  oceny formalnej nie zakwalifikował 
się 1 wniosek. Do usunięcia braków wezwano 8 kandydatów. Do dalszej oceny dopuszczono 
49 wniosków.  
 
Wydział Kultury dokonując wstępnej oceny merytorycznej brał pod uwagę w szczególności:  
 

 dorobek artystyczny, popularyzatorski, naukowy, konserwatorski; 

 wysokie walory projektu stypendialnego; 

 referencje i opinie środowiska artystycznego, w tym uczelni, której osoba jest 
absolwentem; 

 ocenę potencjalnych możliwości wykorzystania stypendium; 

 dorobek twórczy kandydata. 
 
Na podstawie przyjętych do dalszej oceny merytorycznej wniosków, Wydział Kultury 
zaproponował wybór projektów stypendialnych w następujących dziedzinach: literatura, 
sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, edukacja kulturalna, upowszechnianie kultury.   W 
wyniku oceny merytorycznej Wydział  Kultury postanowił przedstawić Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego propozycję przyznania stypendiów, która stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.  
 
Ocena Wydziału Kultury wraz z propozycją przyznania stypendiów dla poszczególnych 
kandydatów oraz ich wysokości, stanowi dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
podstawę do podjęcia uchwały.  
 

 
 
 
 
 

 


