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Regulamin nagrody honorowej Marszałka Województwa Podkarpackiego                         

„Mecenas Kultury Podkarpackiej” 

 
§ 1 

 
1. Nagroda honorowa Marszałka Województwa Podkarpackiego „Mecenas Kultury 

Podkarpackiej”, zwana dalej nagrodą „Mecenas Kultury Podkarpackiej”, 
przyznawana jest osobom fizycznym, przedsiębiorcom, instytucjom i innym 
podmiotom za wsparcie instytucji  kultury, indywidualnej lub zbiorowej twórczości 
artystycznej, upowszechnianie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego, promocję 
polskiej i regionalnej kultury w kraju i za granicą. 

2. Nagrodę „Mecenas Kultury Podkarpackiej” stanowi statuetka i list gratulacyjny.  
3. Laureatów nagrody ustala Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej 

„Zarządem”. 
§ 2 

 
1. Nagroda „Mecenas Kultury Podkarpackiej” może być przyznana z własnej inicjatywy 

Marszałka lub Zarządu. 
2. Nagroda może być przyznana także na wniosek uprawnionych przedstawicieli, tj.:  

1) instytucji kultury, 
2) szkół artystycznych, 
3) związków twórczych, 
4) organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury, 
5) organów administracji rządowej lub samorządowej, 
6) twórców indywidulanych oraz zespołów artystycznych działających na terenie 

województwa podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

1. Wnioski o przyznanie nagrody „Mecenas Kultury Podkarpackiej” należy składać na 
formularzu załączonym do niniejszego Regulaminu w terminie wyznaczonym  
w danym roku w ogłoszeniu o naborze wniosków na przyznanie nagród w 
dziedzinie kultury pn. „Mecenas Kultury Podkarpackiej”, opublikowanym na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie. 

2. Wnioski należy składać w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie na adres 
korespondencyjny: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza 
Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Wniosek  
o nagrodę - Mecenas Kultury Podkarpackiej”. 

3. Wnioski w wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze terminie można składać również 
osobiście w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w budynku Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza 
Cieplińskiego 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o nagrodę - 
Mecenas Kultury Podkarpackiej”. 
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4. O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu 
Marszałkowskiego.  

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 
 

§ 4  
 

1. Złożone wnioski o nagrodę podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.  
2. Oceny formalnej wniosków dokonuje Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie. 

3. Wniosek podlega wykluczeniu z powodu braków formalnych, gdy: 
1) złożony jest po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie; 
2) złożony jest na niewłaściwym formularzu (np. samowolnie zmienionym), 
3) nie są wypełnione wszystkie części formularza; 
4) złożony jest przez nieuprawniony podmiot;  
5) nie zawiera wymaganych czytelnych i pełnych danych o kandydacie lub 

wnioskodawcy. 
 

§ 5 
 

1. Oceny merytorycznej wniosków o nagrody dokonuje Komisja powołana przez 
Zarząd odrębną uchwałą. 

2. Komisja wykonuje zadania zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Regulaminem 
pracy. 

 
§ 6 

 
1. Wręczenie nagród „Mecenas Kultury Podkarpackiej” odbywa się podczas dorocznej 

Gali nagród z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego.  
2. Sprawy organizacyjne związane z przyznawaniem nagród prowadzi Departament 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.  

 
 


