
jakie stypendium możesz otrzymać

KULTURA: STYPENDIA

A | PROJEKT STYPENDIALNY

• Mieszkasz, pracujesz, uczysz się lub studiujesz 
na terenie Lublina?
• Masz od 13-30 lat?

• Termin realizacji Twojego projektu nie wykracza 
poza rok kalendarzowy?

Więcej informacji:    stypendia.kultura.lublin.eu

do 31 stycznia
STYPENDIUM ZA OSIĄG-
NIĘCIA ARTYSTYCZNE  
uzyskane w poprzednim roku.

cały rok
STYPENDIUM WYJAZDOWE 
nie później niż na 30 dni 
przed datą planowanego 
wyjazdu.

do 31 października
STYPENDIUM NA PROJEKTY 
realizowane między 1 I a 31 XII 
następnego roku. Projekt o czasie
trwania: od 2 do 12 miesięcy

PROJEKT MŁODZIEŻOWY 
Projekty realizowane między 
1 I a 31 XII następnego roku. 
Projekt o czasie trwania: 
od 1 do 6 miesięcy

Zajmujesz się działalnością kulturalną? 
Sprawdź,

Stypendium na realizację
projektu kulturalnego

Stypendium: od 2.000-10.000 zł 

B | PROGRAM WYJAZDOWY 

Stypendium na udział 
w konkursie, festiwalu, 
przeglądzie lub projekcie 
kulturalnym poza Lublinem

Stypendium: od 200-5.000 zł 

• Mieszkasz, pracujesz, uczysz się 
lub studiujesz w Lublinie?

• Zgłosiłaś/-eś się lub otrzymałaś/-eś 
zaproszenie od organizatora?

• Stypendium przyznane na sfinansowanie 
kosztów podróży, akredytacji i innych kosz-
tów niezbędnych do realizacji programu 
wyjazdowego. 

C | OSIĄGNIĘCIA  ARTYSTYCZNE

Stypendium za osiągnięcie 
artystyczne o randze między-
narodowej lub ogólnopolskiej

Stypendium: od 300-1.500 zł 

NABORÓW
HARMONOGRAM

• Mieszkasz, pracujesz, uczysz się 
lub studiujesz w Lublinie?

• Posiadasz znaczące osiągnięcie indywidual-
ne lub w grupie max. 4-os. za ubiegły rok, 
w szczególności w konkursie lub plenerze 
artystycznym?

• W roku uzyskania osiągnięcia artystycznego 
nie ukończyłaś/-eś 26 lat?

D | PROJEKT MŁODZIEŻOWY

Stypendium na realizację kulturalnego 
projektu młodzieżowego

Stypendium: od 300-3.000 zł 

• Jesteś pełnoletni/-a, mieszkasz, pracujesz, 
uczysz się lub studiujesz w Lublinie albo 
przedmiot Twojego projektu związany jest z 
Lublinem?

• Termin realizacji Twojego projektu 
nie wykracza poza rok kalendarzowy?
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do 31 marca
STYPENDIUM NA PROJEKTY
realizowane między 1 VI a 31 XII 
bieżącego roku. Projekt o czasie 
trwania: od 2 do 7 miesięcy

PROJEKT MŁODZIEŻOWY 
Projekty realizowane między 
1 VI a 31 XII bieżącego roku. 
Projekt o czasie trwania: 
od 1 do 6 miesięcy


