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Stypendia kulturalne
Od 2004 r. Miasto Toruń funduje Stypendia Miasta Torunia w dziedzinie kultury. Wsparcie
udzielane jest osobom zajmującym się działalnością artystyczną, twórcom i animatorom.
Stypendium przyznawane jest w konkursie wniosków o stypendium Miasta Torunia w dziedzinie
kulturyna realizację przedsięwzięcia o charakterze projektu twórczego w zakresie literatury, muzyki,
sztuki wizualnej, teatru, filmu i tańca i twórczości ludowej. Stypendium ma charakter indywidualny.
Mogą się o nie ubiegać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną
dóbr kultury.
Podstawowe informacje:

O stypendium wnioskować mogą osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terenie
Torunia, bez ograniczenia wieku.
Stypendia przyznawane są dwa razy w ciągu roku: na cały rok i na I półrocze w pierwszej
turze oraz na II półrocze w drugiej.
Wnioski należy składać w następujących terminach: od 1 do 31 października roku
kalendarzowego - jeśli dotyczą stypendium półrocznego (w pierwszym półroczu następnego
roku) oraz całorocznego (na rok następny) lub od 1 do 30 kwietnia roku kalendarzowego
- jeśli dotyczą stypendium półrocznego w drugim półroczu danego roku.
Decyzje podejmowane w sprawie stypendiów mają charakter decyzji administracyjnych.
Projekt powinien się charakteryzować wysokim potencjałem jakości artystycznej, oryginalnością
koncepcji, realnym określeniem celów i rezultatów oraz właściwym doborem środków i metod jego
realizacji, a także niekomercyjnym charakterem. Preferowane będą projekty o znamionach debiutu.
Ważne jest także uwzględnienie udziału środków własnych wnioskodawcy. Projekt powinien być
związany z Toruniem, mieć istotne znaczenie dla jego mieszkańców lub przynosić efekt promocyjny
dla miasta.
Wysokość stypendium miesięcznie brutto dla jednego stypendysty w danym roku stanowi kwota
równa 25% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020 r., poz. 2207),
obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku. Dokładną kwotę podaje do wiadomości publicznej
Prezydent Miasta Torunia w ogłoszeniu konkursu wniosków o przyznanie stypendium Miasta Torunia
w dziedzinie kultury, które publikowane jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Torunia
www.bip.torun.pl [1] oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia www.torun.pl [2]. Stypendia
są przyznawane w ramach limitu środków na ten cel, określonego w budżecie Gminy Miasta Toruń na
dany rok. Jedna osoba może w ciągu roku otrzymać tylko jedno stypendium.
Ważne dokumenty:

Tryb i zasady przyznawania stypendiów reguluje Uchwała RMT nr 577/21 z dnia 18 lutego
2021 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Miasta Torunia w
dziedzinie kultury oraz wysokości tych stypendiów.
Formularz wniosku o stypendium, opis procedury postępowania i inne dokumenty związane z
ubieganiem się o stypendium można znaleźć w BIP - kliknij, aby pobrać formularze [3].
Dodatkowych informacji udziela Piotr Giza, Wydział Kultury UMT, tel. 56 61-18-647.
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Odnośniki:
[1] http://www.bip.torun.pl
[2] http://www.torun.pl
[3] http://www.bip.torun.pl/info_proc.php?Kod=152
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