Załącznik Nr 1
do Uchwały SWM Nr VII/109/11
z dnia 28 marca 2011

REGULAMIN

przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI”
za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury

Kierując się potrzebą docenienia artystów i twórców o uznanym dorobku oraz
chęcią pomocy młodym adeptom sztuki, Województwo Małopolskie ustanawia
Nagrodę „Ars Quaerendi”.
Nagroda w załoŜeniu słuŜyć ma wskazaniu i nagrodzeniu tych przedstawicieli świata
kultury, sztuki i nauki, którzy przełamując róŜnice pokoleniowe, dzielą się swoim
doświadczeniem z młodymi następcami, a Ci, swoim młodzieńczym entuzjazmem
dają inspirację swoim Mistrzom.
Ars Quaerendi to sztuka wyszukiwania twórczych talentów.

§1
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
„ARS QUAERENDI” W KATEGORIACH MISTRZ I UCZEŃ
1. Nagroda Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi”, zwana w dalszej części
Regulaminu Nagrodą, jest nagrodą pienięŜną, przyznawaną w drodze konkursu w
kategoriach: Mistrz i Uczeń. Jednocześnie przyznaje się Nagrodę za Projekt
przedsięwzięcia kulturalnego przygotowany wspólnie przez Nagrodzonych
w kategoriach: Mistrz i Uczeń.
2. Przyznaje się do pięciu Nagród w kategorii Mistrz, do pięciu Nagród
w kategorii Uczeń oraz do pięciu Nagród za Projekty przygotowane przez
Nagrodzonych w kategoriach: Mistrz i Uczeń.
3. Organizator
corocznie
podejmuje
decyzję
o
ogłoszeniu
Nagrody,
po przyjęciu budŜetu Województwa Małopolskiego na dany rok.
4. Nagrody przyznawane są w oparciu o werdykt Jury Nagrody Województwa
Małopolskiego „Ars Quaerendi” zwanego dalej Jury, którego skład i zasady pracy
określone są w dalszej części niniejszego Regulaminu.
5. Nagrodę moŜna otrzymać tylko raz.
6. Nagrodę i tytuł w kategorii Mistrz otrzymać mogą wybitni przedstawiciele
środowiska artystycznego, twórczego i naukowego z Województwa
Małopolskiego, posiadający w swoim dorobku znaczące osiągnięcia w jednej
z następujących dziedzin:
a. twórczość artystyczna i uŜytkowa (muzyka, film, fotografia, sztuki
plastyczne i uŜytkowe, taniec, teatr, rzemiosło artystyczne, itp.),
b. upowszechnianie kultury,
c. architektura i urbanistyka.

7. Nagrodę i tytuł w kategorii Uczeń mogą otrzymać osoby, które spełniają
następujące warunki:
a. zostały zgłoszone przez Nagrodzonych w kategorii Mistrz,
b. reprezentują jedną z dziedzin określonych w ust. 6 niniejszego
paragrafu,
c. naleŜą do grona uczniów, studentów lub absolwentów uczelni z terenu
Województwa Małopolskiego.
§2
NAGRODA ZA PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNEGO
PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ: MISTRZ I UCZEŃ
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Projekcie, naleŜy przez to rozumieć Projekt
zrealizowania przedsięwzięcia kulturalnego o charakterze regionalnym,
w szczególności:
a. wydarzenia artystycznego,
b. dzieła artystycznego,
c. pracy naukowej,
d. wydawnictwa, publikacji.
2. Projekt powinien realizować przynajmniej jeden z następujących celów:
a. promocja młodych talentów,
b. realizacja nowatorskich przedsięwzięć artystycznych,
c. wykorzystanie nowych technologii w sztuce,
d. kształtowanie wraŜliwości artystycznej i kulturalnej wśród mieszkańców
regionu.
3. Projekt przygotowany ma być przez zespół: Mistrz i Uczeń i powinien posiadać
cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Projekt musi posiadać status projektu gotowego do realizacji, tzn. posiadającego
zabezpieczenie finansowe i wszelkie pozwolenia na jego realizację. W tym celu
do Wniosku o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi”
Wnioskodawca w konsultacji i za zgodą Nominowanego do Nagrody w kategorii
Mistrz dołączy, w formie załączników, kosztorys oraz stosowne oświadczenia. Nie
wyklucza się moŜliwości przyznania Nagrody Projektowi, którego realizacja
została rozpoczęta przed ogłoszeniem werdyktu Jury.
5. Mistrz i Uczeń jako współtwórcy Projektu mają prawo do Nagrody w równych
częściach, chyba Ŝe co innego wynika z ich zgodnych oświadczeń woli złoŜonych
do dnia wręczenia Nagrody. Nagroda przekazana zostanie przelewem na konta
bankowe wskazane przez Nagrodzonych.
6. Nagrodzone Projekty zrealizowane zostaną przez Zespół Nagrodzonych
w kategoriach: Mistrz i Uczeń w ciągu dwóch lat od daty ogłoszenia wyników
w kategoriach, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu
w danej edycji Nagrody, co Nagrodzeni deklarują poprzez fakt odebrania
Nagrody.
7. Nagrodzone Projekty realizowane będą pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Małopolskiego i opatrzone logo Nagrody i Województwa
Małopolskiego.
8. Zespół Nagrodzonych w kategoriach: Mistrz i Uczeń zobowiązany jest do
prezentacji efektów realizacji Projektu lub poszczególnych etapów jego realizacji
podczas uroczystej gali wręczenia Nagrody.

§3
WNIOSEK O NAGRODĘ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
„ARS QUAERENDI”
1. Wniosek o przyznanie Nagrody w kategorii Mistrz mogą zgłaszać:
a. instytucje kultury z terenu Województwa Małopolskiego,
b. władze stowarzyszeń twórczych i artystycznych z terenu Województwa
Małopolskiego,
c. władze izb rzemieślniczych,
d. władze uczelni wyŜszych Województwa Małopolskiego,
e. organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego z terenu
Województwa Małopolskiego.
2. Wniosek o przyznanie Nagrody w kategorii Mistrz powinien zawierać:
a. dane osobowe Nominowanego,
b. informację o przebiegu kariery artystycznej, naukowej, krótkie omówienie
osiągnięć wraz z uzasadnieniem wyboru,
c. propozycję osoby typowanej do Nagrody w kategorii Uczeń,
rekomendowanej przez Nominowanego do Nagrody w kategorii Mistrz
wraz z jej danymi osobowymi, informacją nt. przebiegu kariery artystycznej,
naukowej oraz uzasadnieniem wyboru,
d. krótki opis Projektów przygotowanych przez kandydatów do Nagrody
w kategoriach: Mistrz i Uczeń wraz z kosztorysem oraz stosownymi
oświadczeniami,
e. dwa niezaleŜne listy polecające.
3. Wniosek o przyznanie Nagrody winien być sporządzony według wzoru,
określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Wnioski w sprawie przyznania Nagrody naleŜy składać w terminie do 30 dni od
daty ogłoszenia konkursu w departamencie właściwym ds. kultury Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Małopolskiego
ul.
Racławicka
56,
30-017 Kraków.
5. W razie stwierdzenia przez Województwo Małopolskie braków formalnych
Wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 5 dni od dnia
powiadomienia.
6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a. złoŜenia po terminie,
b. wycofania przez Wnioskodawcę,
c. rezygnacji kandydata,
d. błędów formalnych, jeŜeli nie usunięto ich w terminie.
§4
JURY NAGRODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO „ARS QUAERENDI”
1.

2.
3.

W skład Jury wchodzi nie mniej niŜ pięciu i nie więcej niŜ siedmiu członków
wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego oraz sekretarz bez prawa
głosu.
Kadencja Jury trwa 2 lata.
Członkowie Jury nie mogą być nominowani do Nagrody.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Pracami Jury kieruje Przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu Jury.
Jury podejmuje decyzje na posiedzeniu, w formie uchwały, w głosowaniu
tajnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest
obecność minimum 4 Członków Jury, w tym Przewodniczącego. W razie
równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Przyznając Nagrodę w kategorii Mistrz, Jury bierze pod uwagę:
a. aktywność artystyczną i osiągnięcia Nominowanego,
b. zaangaŜowanie we wspieranie młodych twórców kultury,
c. projekty przygotowane wspólnie przez Ucznia i Mistrza,
Oceniając kandydatury do Nagrody w kategorii Uczeń, Jury bierze pod uwagę:
a. aktywność artystyczną i osiągnięcia kandydatów,
b. talent i chęć zdobywania nowych doświadczeń,
c. projekty przygotowane wspólnie przez Ucznia i Mistrza,
Jury moŜe zwrócić się do Wnioskodawcy o przesłanie dodatkowej dokumentacji,
aby móc dokonać wszechstronnej i pełnej oceny osiągnięć Nominowanych. Jury
moŜe zwrócić się takŜe o przedstawienie szczegółów dotyczących wdroŜenia
przygotowanego Projektu.
Równolegle Jury wybiera do pięciu Projektów przygotowanych przez zespoły:
Mistrz i Uczeń, zgodnie z zapisami § 2 niniejszego Regulaminu.
Jury w terminie 30 dni od daty zakończenia przyjmowania wniosków wyłoni
Laureatów Nagrody w kategoriach Mistrz, Uczeń oraz Projekt.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w terminie do dwóch
tygodni od daty wyłonienia Laureatów Nagrody przez Jury.
Decyzję Jury zatwierdza Zarząd Województwa Małopolskiego.
Członkostwo w Jury ustaje skutkiem rezygnacji złoŜonej przez Członka Jury,
utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub jego śmierci,
bądź z upływem kadencji. W takim przypadku Zarząd Województwa
Małopolskiego powołuje nowego Członka Jury.
Udział w Jury jest honorowy.
§5
WYSOKOŚĆ NAGRODY

1. Roczna pula środków przyznanych na Nagrodę w kategoriach, o których mowa
w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu wynosi 175 000 zł w ramach ogólnej kwoty
zaplanowanej na nagrody w budŜecie Województwa Małopolskiego na dany rok.
2. Nagroda w kategorii Mistrz wynosi 6 000 zł dla kaŜdego z Nagrodzonych.
3. Nagroda w kategorii Uczeń wynosi 4 000 zł dla kaŜdego z Nagrodzonych.
4. Nagroda za Projekt wynosi 25 000 zł dla kaŜdego z nagrodzonych Projektów
przygotowanych wspólnie przez Nagrodzonych w kategoriach: Mistrz i Uczeń.
5. Nagrody, o których mowa w ust. 2 - 4 podlegają opodatkowaniu na zasadach
ogólnych.
§6
Obsługę związaną z postępowaniem w sprawie przyznawania Nagrody, w tym
organizację posiedzenia Jury oraz przygotowanie uroczystego wręczenia Nagrody
zapewnia departament właściwy ds. kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.

§7
1. Jury ma prawo do odstąpienia od przyznania którejś z Nagród w przypadku braku
odpowiedniej ilości zgłoszeń spełniających warunki zawarte w Regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu
przyznawania Nagrody
Województwa Małopolskiego
„ARS QUAERENDI”
za wybitne działania
na rzecz rozwoju i promocji kultury

WNIOSEK O PRZYZNANIE

NAGRODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO „ARS QUAERENDI”
ZA WYBITNE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI KULTURY
Dane osobowe zawarte we wniosku o przyznanie Nagrody Województwa Małopolskiego „Ars
Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, będą przetwarzane przez
administratora danych - Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul.
Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w celu
przeprowadzenia postępowania konkursowego Nagrody Województwa Małopolskiego „Ars
Quaerendi” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.

1. Pełna nazwa Wnioskodawcy, adres, nr telefonu, nr faksu, adres e-mailowy:

2. Dane osobowe Nominowanego do Nagrody w kategorii „Mistrz”: imię
i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, nr telefonu, adres
e-mail, wykształcenie, informacja nt. przebiegu kariery artystycznej, naukowej,
opis osiągnięć oraz uzasadnienie wyboru:

WyraŜam zgodę/Nie wyraŜam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym wniosku.

……………………………………………………
imię i nazwisko Nominowanego w kategorii
„Mistrz”
/proszę wypełnić drukowanymi literami/
*Niepotrzebne skreślić

.....…………………………………….
data i czytelny podpis Nominowanego
w kategorii „Mistrz”

3. Propozycja osoby typowanej do Nagrody w kategorii „Uczeń”, rekomendowanej
przez Nominowanego do Nagrody w kategorii „Mistrz” wraz z danymi osobowymi
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail,
wykształcenie), informacją nt. przebiegu kariery artystycznej, naukowej oraz
uzasadnieniem wyboru:

WyraŜam zgodę/Nie wyraŜam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym wniosku.

……………………………………………………
imię i nazwisko Nominowanego w kategorii
„Uczeń”

.....…………………………………….
data i czytelny podpis Nominowanego
w kategorii „Uczeń”

/proszę wypełnić drukowanymi literami/
*Niepotrzebne skreślić

4.
Opis
projektów
planowanych
do
realizacji
do Nagrody w kategoriach „Mistrz” i „Uczeń” (maksymalnie 5):
1.

przez

2.

3.

3. Lista załączników (kosztorysy, oświadczenia, listy polecające, inne)
b.
c.
d.
e. ...

Data................................................
...................................................................
Podpis i pieczęć Wnioskodawcy

Kandydatów

