Najczęściej zadawane pytania
Kiedy mija termin składania wniosków?
Termin dostarczenia aplikacji stypendialnych (kompletnych wniosków) upływa 15 listopada 2017 roku.
Ile wniosków można złożyć?
W danym roku kalendarzowym osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć jeden wniosek stypendialny w
Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy lub danej Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy.
Czy każda dzielnica przyznaje stypendia?
Nie każda. Nabór o stypendia w 2018 roku deklarują dzielnice: Śródmieście, Ursynów i Wawer.
Jaka jest wysokość stypendium?
Zgodnie z regulaminem wysokość stypendium nie może przekroczyć dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzednim. W 2018 roku stypendium wyniesie do 4000 zł. Wysokość
stypendium zwiększy się z 2.500 zł do 4.000 zł brutto miesięcznie. Wysokość stypendium w dzielnicach określa
zarząd danej dzielnicy.
Czy jest regulamin i lista wymaganych dokumentów?
Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów oraz wzorów: wniosku o przyznanie
stypendium, rekomendacji oraz sprawozdania z realizacji projektu stypendialnego. Dokumenty do pobrania
dostępne są w witrynie internetowej stypendium:
www.kulturalna.warszawa.pl/stypendia-artystyczne.html
Gdzie złożyć wniosek?
1) W przypadku osób realizujących projekt stypendialny tematycznie związany z Warszawą wniosek należy
złożyć w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, w godzinach: 8.00 – 16.00
(parter).
2) W przypadku osób realizujących projekt stypendialny tematycznie związany tylko z jedną dzielnicą w
Wydziale Obsługi Mieszkańców danej dzielnicy m.st. Warszawy. W tym przypadku przed złożeniem wniosku
należy również upewnić się, czy dzielnica przewiduje przyznawanie stypendiów na dany rok.
Czy można wysłać wniosek pocztą?
Można. W takim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego czyli 15 listopada
2017 r.
1) Wnioski osób realizujących projekt stypendialny tematycznie związany z Warszawą należy wysłać na
adres Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.
2) Wnioski osób realizujących projekt stypendialny tematycznie związany tylko z jedną dzielnicą należy
wysłać na adres wskazany przez dzielnicę.
Czy trzeba być zameldowanym w Warszawie?
Aplikując o stypendium nie trzeba być zameldowanym w Warszawie.
Według jakich kryteriów oceniane są wnioski o przyznane stypendium?
Wnioski ocenione są według następujących kryteriów :
1) wartość artystyczna, edukacyjna lub społeczna projektu artystycznego, z uwzględnieniem życia
kulturalnego i dziedzictwa Warszawy,
2) unikatowa tematyka projektu wyróżniająca go spośród innych rozpatrywanych w danej dziedzinie, w
tym indywidualny sposób ujęcia tematu,
3) realne określenie celu i rezultatu projektu oraz właściwy dobór środków i metod jego realizacji,
4) potencjał projektu w kontekście przedstawionych rekomendacji, dotychczasowej kariery twórczej oraz
dorobku artystycznego przedstawionego w portfolio.
Co oprócz wniosku o stypendium należy złożyć?
– w przypadku twórców z dorobkiem: portfolio lub dokumentację twórczości prezentujące dorobek
wnioskodawcy,
– co najmniej dwie rekomendacje projektu stypendialnego,
– podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

– w przypadku wniosków dotyczących stypendium w zakresie opieki nad zabytkami – oświadczenie do której
instytucji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych badań.
Czy należy określić dziedzinę w jakiej składany jest wniosek o stypendium?
Projekt będący przedmiotem wniosku stypendialnego musi być przyporządkowany do jednej dziedziny: film,
literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury. W przypadku
projektów, które dotyczą kilku dziedzin, wnioskodawca, decydując, w której dziedzinie chce złożyć wniosek,
rozstrzyga, który z elementów ma charakter wiodący w projekcie i przesądza o celu i charakterze
przedsięwzięcia.
W jakich kategoriach przyznawane jest stypendium?
Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: dla debiutantów i dla twórców z dorobkiem. Zapoznaj się z
§ 1 ust. 6 Regulaminem przyznawania stypendiów.
Kto dokonuje oceny wniosków o stypendium?
Obecnie wnioski pod względem merytorycznym ocenia i rekomenduje komisja ds. opiniowania wniosków w
następującym składzie: Włodzimierz Paszyński – przewodniczący, Jacek Dyrzyński, Karol Guttmejer, Jarosław
Klejnocki, Małgorzata Naimska, Barbara Sokołowska, Bożena Suchocka oraz Tadeusz Wielecki.
Jakie wnioski były dotychczas realizowane?
Zachęcamy do zapoznania się z tematyką wspieranych w ramach stypendium artystycznego działań twórczych.
Pełna lista stypendystów dostępna jest witrynie internetowej stypendium:
www.kulturalna.warszawa.pl/stypendia-artystyczne.html
Nadal masz pytania?
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Kultury pod numerem telefonu: (22) 44 30 354 lub pisząc na
adres: stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl

