
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4067/2021 

Zarządu Województwa Opolskiego  

z dnia 4 stycznia 2021 r. 

 

Zarząd Województwa Opolskiego 

na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 

z 2020 r., poz.1668 z późn. zm.), art. 7a ust. 1ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz § 3 ust. 1Uchwały Sejmiku 

Województwa Opolskiego Nr XVIII/167/2020 z dnia 26 maja 2020r. w sprawie ustanowienia 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla 

osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami 

– „Marszałkowskie Talenty”(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 1589), ogłasza nabór wniosków              

o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością 

artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty”                  

w roku 2021. 

I. Rodzaj, zakres i odbiorcy oferty stypendialnej 

 

1. Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Opolskiego, przyznawane są na realizację 

określonego przedsięwzięcia, osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. 

2. Stypendia są przyznawane w trzech kategoriach: 
 

1) stypendia na przedsięwzięcia związane z twórczością artystyczną, w następujących 
dziedzinach: 

a) muzyka, 
b) sztuki wizualne, 
c) taniec, 
d) literatura, 
e) teatr, 
f) film, 
g) twórczość ludowa, 

 
2) stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w następujących 

dziedzinach: 
 

a) edukacja i animacja kulturalna, 
b) wspieranie rozwoju kadr kultury, 

 
3) stypendia na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami. 

 
3. W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne zajmujące się twórczością 

artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, ubiegające się o Stypendium 

na realizację określonego przedsięwzięcia. 

4. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Stypendium musi odbywać się na obszarze 
Województwa Opolskiego lub być istotnym dla jego mieszkańców. 

5. Osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć w danym roku tylko jeden wniosek. 
 



II. Termin i warunki składania wniosków.  

 

1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu dotyczącego 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego 
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad 
zabytkami – „Marszałkowskie Talenty”. 

2. Wnioski o przyznanie stypendiów, wypełnione komputerowo, należy składać od dnia 15 stycznia 
2021r. do 25 lutego 2021 r. do godz. 15.30  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, lub przesłać na adres Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem 
MARSZAŁKOWSKIE TALENTY (decyduje data nadania). 

3. Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć: wersję elektroniczną na nośnikach danych (płyta 

CD/DVD, pendrive) wraz z portfolio kandydata (katalogi z wystaw indywidualnych, reprodukcje 

prac, recenzje, artykuły, płyty CD/DVD z nagranymi koncertami, występami, publikacjami 

książkowymi, fotografiami itp.). 

 

III. Zasady, tryb i kryteria przyznawania stypendiów. 

1. Wnioski spełniające wymogi formalne będą przekazywane Komisji, która dokonuje oceny 
merytorycznej, zwaną dalej „Komisją”, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, której wzór stanowi 
załącznik nr 2 do Regulaminu dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty”. 

2. Komisję powołuje Marszałek Województwa Opolskiego w drodze Zarządzenia. 
3. Komisja,  uwzględniając wysokość środków finansowych zapisanych na dany cel w uchwalonym 

na dany rok budżecie Województwa Opolskiego, po dokonaniu oceny merytorycznej, podczas 
której brane będą pod uwagę m.in. jakość artystyczna przedsięwzięcia oryginalność, 
nowatorstwo i unikatowość przedsięwzięcia, rekomenduje Marszałkowi Województwa 
Opolskiego listę rankingową złożonych wniosków.  

4. Stypendium przyznaje Marszałek Województwa Opolskiego, w drodze decyzji administracyjnej, 
po zapoznaniu się z listą rankingową oraz protokołem Komisji, o których mowa w § 6 ust. 5 i 6 
Regulaminu dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka 
Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem 
kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty”. 

5. Szczegółowe zobowiązania stron określa umowa zawarta między Województwem Opolskim 
a osobą otrzymującą stypendium lub jej opiekunem prawnym. 

6. Informacje o przyznanych Stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu. 

 

IV. Postanowienia końcowe. 

1. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego naboru wniosków udzielane są w Departamencie 

Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 

w Opolu, tel. 77 44 29 336, 77 44 29 331, 77 44 29 337. 

 

 

 

 

 


