„MARSZAŁKOWSKIE TALENTY”
Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami
BUDŻET: 150 000 zł

 przyznawane są osobom fizycznym zajmującym się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami;
 przyznawane są na realizację określonego przedsięwzięcia odbywającego
się na obszarze województwa opolskiego lub będącego istotnym dla jego
mieszkańców;
 przyznawane są w trzech kategoriach:
1) stypendia na przedsięwzięcia związane z twórczością
artystyczną, w następujących dziedzinach: muzyka, sztuki
wizualne, taniec, literatura, teatr, film, twórczość ludowa;
2) stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem
kultury, w następujących dziedzinach: edukacja i animacja
kulturalna oraz wspieranie rozwoju kadr kultury;
3) stypendia na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami;
 wniosek składa osoba ubiegająca się o stypendium;
 stypendium przyznaje Marszałek Województwa Opolskiego, w drodze
decyzji administracyjnej, po zapoznaniu się z listą rankingową oraz
protokołem Komisji dokonującej oceny merytorycznej wniosków;
 stypendium w wysokości 7 600 zł (wypłacane w ratach miesięcznych)
przyznaje się na czas realizacji przedsięwzięcia stypendialnego
określonego we wniosku, jednak nie krótszy niż trzy kolejne, następujące
po sobie miesiące obejmujące okres od daty wydania decyzji
administracyjnej do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym wydana
została decyzja;
 zostaje zawarta umowa między Województwem Opolskim a osobą
otrzymującą stypendium lub jej opiekunem prawnym;
 z realizacji przedsięwzięcia stypendialnego przedstawionego we wniosku
stypendysta sporządza sprawozdanie merytoryczne w terminie 30 dni od
daty jego zakończenia.

WAŻNE
Realizowane w ramach Stypendium przedsięwzięcie powinno mieć charakter
twórczy, artystyczny co oznacza, że przedmiotem stypendium nie może być
działanie organizacyjno-produkcyjne, np. druk książki, nagranie i
wyprodukowanie płyty, produkcja i postprodukcja filmu i spektaklu,
finansowanie nauki w szkołach bądź kursów doszkalających.
Przedmiotem stypendium może być natomiast np.:
 skomponowanie i aranżacja nowego utworu muzycznego;
 stworzenie cyklu prac plastycznych z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki,
fotografii, rzeźby, instalacji itp.;
 napisanie scenariusza sztuki teatralnej;
 stworzenie dzieła literackiego( proza ,poezja, dramat;
 opracowanie projektu choreograficznego np. indywidualnego lub
zbiorowego w formie krótkiej etiudy choreograficznej, spektaklu
tanecznego, widowiska tanecznego, teatru tańca i ruchu;
 wykonanie oryginalnych prac i wytworów w zakresie rękodzieła, ludowych
instrumentów muzycznych itp.;
 stworzenie projektu obejmującego działania edukacyjno-animacyjne,
stymulującego kreatywność i aktywizującego twórczo oraz
umożliwiającego rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy uczestników
przedsięwzięć;
 przeprowadzenie badań naukowych dotyczących danego zabytku,
elementu dziedzictwa niematerialnego.

,,PRYMUS OPOLSZCZYZNY”
Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego
BUDŻET: 150 000 zł
Nagroda przyznawana jest osobom uczącym się na terenie województwa
opolskiego:




uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych,
uczniom publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych,
uczniom publicznych i niepublicznych szkół artystycznych oraz uczniom z
pozostałych typów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i
ponadpodstawowych osiągającym sukcesy artystyczne.

Zarząd Województwa Opolskiego za rok szkolny przyznaje:
- do 30 nagród Prymus Opolszczyzny w kategorii WIEDZA dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych
- i do 30 nagród Prymus Opolszczyzny w kategorii SZTUKA dla uczniów szkół
artystycznych oraz uczniów z pozostałych typów szkół, osiągających sukcesy
artystyczne.
Nagroda Prymus Opolszczyzny w kategorii WIEDZA przyznawana jest:
1) uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, spełniającym łącznie poniższe kryteria:
a) średnia ocen w danym roku szkolnym, minimum 5,00
b) laureatom olimpiad, konkursów, turniejów i przeglądów
przedmiotowych, z wyłączeniem artystycznych i sportowych,
zajmującym w danym roku szkolnym:
 miejsca od 1 do 3 na szczeblu wojewódzkim,
 miejsca od 1 do 3 szczebla ponadwojewódzkiego,
 miejsce od 1 do 5 szczebla co najmniej ogólnopolskiego
Nagroda Prymus Opolszczyzny w kategorii SZTUKA przyznawana jest:
1) uczniom publicznych i niepublicznych szkół artystycznych oraz uczniom z
pozostałych typów szkół, osiągającym sukcesy artystyczne, spełniającym
łącznie poniższe kryteria:
a) średnia ocen w publicznej lub niepublicznej szkole podstawowej lub
ponadpodstawowej w danym roku szkolnym minimum 4,50

b) laureatom olimpiad, konkursów, turniejów i przeglądów
artystycznych w rywalizacji indywidualnej zajmującym w danym
roku szkolnym:
 miejsca od 1 do 5 na szczeblu międzynarodowym,
 miejsca od 1 do 3 na szczeblu ogólnopolskim,
 miejsce od 1 do 3 na szczeblu wojewódzkim.
Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego w formie odznaki
honorowej oraz nagrody finansowej w kwocie do 2 500 zł.
Jest ona wypłacana jednorazowo. Przewiduje się przyznanie wyróżnień w
formie nagród rzeczowych.
Nagroda ma charakter indywidualny może być przyznana tej samej osobie tylko
raz w danym cyklu kształcenia.

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać osoby fizyczne oraz szkoły i
placówki oświatowe w terminie oraz miejscu podanym do wiadomości w
ogłoszeniu o naborze wniosków stypendialnych.

