REGULAMIN STYPENDIUM LITERACKIEGO FUNDACJI KRAJOWY DEPOZYT BIBLIOTECZNY
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§1.
Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Projekcie.
Organizatorem Projektu jest FKDB.
Celem Projektu jest promocja literatów i czytelnictwa oraz wydanie utworów
literackich.
Efektem Stypendium jest ułatwienie Stypendystom wydania Powieści.
Jeżeli z brzmienia lub celu Regulaminu nie wynika co innego użyte w nim pojęcia pisane
w poniższy sposób mają następujące :
Błąd formalny – wada Wniosku wynikająca z niedostosowania do wymagań
związanych z zakresem przedmiotu Projektu, wada wynikająca z nieprzestrzegania
Regulaminu;
FKDB - Fundacja Krajowy Depozyt Biblioteczny;
Komisja – Komisja stypendialna składająca się co najmniej z 4 członków, oceniająca
wnioski i decydująca o przyznaniu Stypendiów, powołana przez FKDB;
Powieść – epicki utwór literacki o objętości minimum 10 tysięcy słów. W ramach
Stypendium FKDB dopuszcza następujące gatunki powieści: powieść społecznoobyczajowa, psychologiczna, sensacyjna, przygodowa, fantastyczna, historyczna lub
kryminalna;
Projekt – projekt stypendialny polegający na wyłonieniu przez Komisję, spośród
nadesłanych do FKDB poprawnych formalnie Wniosków osób, które po zawarciu z
FKDB umowy stypendialnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu
otrzymają Stypendium na napisanie Powieści;
Regulamin - niniejszy regulamin Stypendium Literackiego Fundacji Krajowy Depozyt
Biblioteczny;
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Stypendium – świadczenie pieniężne w kwocie do 12.000 zł (słownie: dwanaście
tysięcy złotych) brutto, przyznawane przez Komisję, przeznaczone na napisanie
Powieści, wypłacane w cyklu rocznym, przez 12 kolejnych miesięcy od daty zawarcia
umowy stypendialnej, w równych ratach do 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
brutto miesięcznie, zgodnie z postanowieniami umowy stypendialnej, której wzór
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
Stypendysta – Wnioskodawca, któremu na podstawie decyzji Komisji zostało
przyznane Stypendium, który podpisał umowę stypendialną według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2;
Wniosek – wypełniony i przesłany elektronicznie przez Wnioskodawcę formularz
zgłoszeniowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, do którego
dołączone zostały wymagane załączniki w postaci: krótkiego opisu dotychczasowej
działalności twórczej Wnioskodawcy wraz ze Zgłoszeniem powieści;
Wnioskodawca –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która złożyła do Organizatora Wniosek o przyznanie Stypendium wraz z wymaganymi
załącznikami;

l) Ustawa o prawie autorskim - ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych;
m) Zgłoszenie powieści – merytoryczna część Wniosku, tj. autorski, zwięzły opis pomysłu
na powieść napisany przez Wnioskodawcę w języku polskim, o objętości maksymalnie
1800 (jeden tysiąc osiemset) znaków ze spacjami.
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§2.
Udział w Projekcie
W Projekcie może uczestniczyć osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych spełniających łącznie następujące warunki uczestnictwa:
w czasie trwania Projektu złożyła do FKDB osobiście lub przesłała drogą pocztową
Wniosek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;
dołączyła do Wniosku stworzone samodzielnie Zgłoszenie Powieści oraz krótki opis
dotychczasowej działalności twórczej Wnioskodawcy.
Wnioskodawca może przesłać więcej niż jeden Wniosek, ale może on otrzymać tylko
jedno Stypendium w tym samym czasie.
W Projekcie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy FKDB (przez co
należy rozumieć osoby zasiadające w zarządzie lub radzie FKDB, osoby zasiadające w
organach fundatora FKDB, osoby wykonujące usługi na rzecz FKDB na podstawie umów
cywilnoprawnych) oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie
Projektu, w szczególności członkowie Komisji, jak również członkowie ich rodzin.
Dla celów Projektu, za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami
wymienionymi w zdaniu poprzedzającym, przy czym osobę uznaje się za małżonka,
przysposabiającego lub przysposobionego mimo ustania stosunku małżeństwa albo
przysposobienia.
FKDB nie jest zobowiązana do uzyskania od Wnioskodawców pisemnych oświadczeń
dotyczących spełnienia powyższego warunku, jednakże ma prawo – w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości – weryfikować status Wnioskodawcy we wskazanym
powyżej zakresie. FKDB w celu dokonania weryfikacji danych przesłanych przez
Wnioskodawcę może także żądać przesłania skanu dokumentu tożsamości
Wnioskodawcy.
Brak udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia wysłania przez FKDB zapytania,
dotyczącego relacji zawodowych lub rodzinnych lub udzielenie odpowiedzi
potwierdzającej bliskie relacje zawodowe lub rodzinne, o których mowa w niniejszym
ustępie, stanowi podstawę do wykluczenia Wnioskodawcy z udziału w Projekcie. FKDB
ma prawo wykluczyć Wnioskodawcę z powodu jego relacji zawodowych lub
rodzinnych, opisanych w niniejszym ustępie, także wtedy, gdy samodzielnie poweźmie
informację o istnieniu takich zależności lub wynikają one z przesłanego skanu
dokumentu tożsamości. Dla skuteczności wykluczenia Wnioskodawcy z Projektu, nie
jest konieczne uprzednie skierowanie do niego zapytania o jego status czy prośby o
zweryfikowanie posiadanych informacji.
Zarówno Zgłoszenie powieści (koncepcja i fragment Powieści) oraz sama Powieść:
muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość Wnioskodawcy, a
następnie Stypendysty i nie mogą być obciążone jakimikolwiek prawami ani
roszczeniami osób trzecich,

b) nie mogą w żadnej swojej części naruszać praw osób trzecich, w szczególności stanowić
plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych materiałów, z wyłączeniem
przypadków gdy pozostaje to w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim,
c) nie mogą stanowić materiałów, które w całości lub w znacznej części były
udostępnione publicznie.
8. Wnioskodawca, a następnie Stypendysta jest odpowiedzialny względem FKDB za
wszelkie wady prawne materiałów zamieszczonych we Wniosku, w tym za ewentualne
roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich, w tym za
nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i zobowiązuje się zwrócić
FKDB wszelkie koszty, które poniosła w celu obrony przed tymi roszczeniami, chyba że
były nieuzasadnione, a także koszty poniesione w związku z naprawą szkody (włączając
w to odszkodowanie, zadośćuczynienie i koszty opublikowania oświadczenia).
9. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Wnioskodawca zobowiązuje się
przejąć na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich wobec FKDB, we wskazanym
powyżej zakresie, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw
majątkowych lub osobistych. FKDB ma prawo do wzięcia udziału na własny koszt w
sporze pomiędzy Wnioskodawcą a osobami trzecimi zgłaszającymi takie roszczenia.
§3.
Termin i tryb naboru Wniosków
1. Projekt trwa przez czas nieokreślony.
2. Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie przez osoby do tego uprawnione Wniosku
wraz z wymaganymi załącznikami.
3. Wniosek w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.depozytbiblioteczny.pl/stypendia.
4. Nadesłanie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu i
wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w Projekcie jeżeli zostanie on wybrany.
5. Wnioskodawca poprzez zgłoszenie się do Projektu potwierdza, iż zapoznał się ze
wzorem umowy stypendialnej stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, w
szczególności w zakresie uprawnień i obowiązków stypendysty i akceptuje ich treść.
6. Złożone Wnioski nie będą zwracane.
7. Przygotowanie Wniosku następuje na koszt Wnioskodawcy.
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§4
Błędy formalne
Za Błędy formalne Wniosku uznaje się w szczególności:
złożenie Wniosku przez osobę, która nie ma prawa do udziału w Projekcie;
złożenie Wniosku przez więcej niż jedną osobę;
złożenie Wniosku naruszającego zakazy określone w § 3 ust. 7 Regulaminu;
złożenie albo przesłanie Wniosku sporządzonego niezgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
brak wymaganych załączników do Wniosku w postaci Zgłoszenia powieści przez
Wnioskodawcę oraz krótkiego opisu dotychczasowej działalności twórczej
Wnioskodawcy.

2. W przypadku stwierdzenia przynajmniej jednego Błędu formalnego wskazanego w § 4
ust. 1 lit. a, b lub c Regulaminu, złożony Wniosek jest odrzucony i tym samym
wyłączony z dalszej procedury oceny. FKDB nie będzie wysyłać informacji zwrotnych w
przypadku popełnionych przez Wnioskodawcę ww. błędów formalnych.
3. W przypadku stwierdzenia Błędu formalnego wskazanych w § 4 ust. 1 lit. d i e
Regulaminu FKDB wezwie Wnioskodawcę do jednokrotnego poprawienia Wniosku
wyznaczając na to termin siedmiu dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może
zostać wysłane mailem. Niepoprawienie Wniosku w ww. terminie skutkuje jego
odrzuceniem.
§5.
Zasady oceny Wniosków oraz przyznawania Stypendiów
w Projekcie
1. Ocenie formalnej poddawane są Wnioski przekazane FKDB, w trakcie trwania Projektu.
2. W terminie 30 dni od daty złożenia do FKDB Wnioski sprawdzane są pod względem
formalnym przez wyznaczonych pracowników FKDB.
3. Wstępna ocena formalna dokonana zgodnie z ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez
Komisję.
4. W terminie do 30 dni od zatwierdzenia Wnioski zakwalifikowane jako poprawne
formalnie, poddane zostaną ocenie Komisji, która dokona ich oceny i zarekomenduje
(lub odrzuci) je do przyznania Stypendium, a także wskaże rekomendowaną wysokość
Stypendium.
5. Stypendia przyznawane są uchwałą Zarządu FKDB na podstawie decyzji Komisji.
6. Uchwała Zarządu zostanie podjęta niezwłocznie po przekazaniu FKDB decyzji Komisji.
7. Stypendyści zobowiązani są dostarczyć gotowe Powieści w terminie i w sposób
określony w umowie stypendialnej.
8. Stypendium jest przyznawane wyłącznie w celu napisania Powieści. Napisanie Powieści
w terminie wcześniejszym niż termin wypłaty ostatniej raty Stypendium nie powoduje
utraty prawa do niezapłaconej części Stypendium
9. Jeżeli Komisja nie postanowi inaczej Stypendium wypłacane będzie w równych,
miesięcznych ratach w terminach określonych w umowie stypendialnej.
10. Stypendium przyznawane będzie w kwocie brutto, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, FKDB – jako płatnik –
jest zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy. FKDB przekazuje
Stypendium na rachunek bankowy Stypendysty w kwocie netto.
11. Stypendysta otrzyma z FKDB informację o wysokości uzyskanego dochodu i wysokości
potrąconej zaliczki na poczet podatku dochodowego, w celu złożenia rocznego
zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania
Stypendysty.
§6.
Komisja
1. Członków Komisji powołuje i odwołuje Prezes Zarządu FKDB.
2. Komisja składa się z wybranych przez FKDB przedstawicieli środowiska naukowego i
literackiego oraz przedstawicieli FKDB.

§7.
Zawiadomienie i ogłoszenie decyzji
1. Informacja o przyznanych Stypendiach jest publikowana na stronie internetowej FKDB.
2. Stypendyści
otrzymują
pisemne
oraz
e-mailowe
zawiadomienie
o przyznaniu Stypendium.
3. Decyzja w sprawie przyznania Stypendium, potwierdzona uchwałą Zarządu FKDB ma
charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.
§8.
Rozliczenie otrzymanego Projektu
1. Jeżeli we Wniosku podano nieprawdziwe informacje lub złożono nieprawdziwe
oświadczenia, w szczególności Wniosek narusza § 3 ust. 7 Regulaminu, lub Stypendysta
nie wywiązuje się z umowy stypendialnej, w szczególności nie dostarcza Powieści w
umówionym terminie lub jeżeli Powieść narusza § 3 ust. 7 Regulaminu, Zarząd FKDB
jest uprawniony do anulowania decyzji o przyznaniu Stypendium.
2. W przypadku anulowania decyzji o przyznaniu Stypendium FKDB z zastrzeżeniem
postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu, uprawniona jest do żądania zwrotu
przyznanej kwoty Stypendium wraz z odsetkami w maksymalnej dopuszczalnej
prawem wysokości.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie
Powieści FKDB może na uzasadniony wniosek Stypendysty wyrazić zgodę na zmianę
terminu.
§9.
Dane osobowe
1. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Krajowy Depozyt Biblioteczny (ul.
Szelągowska 49, 61-626 Poznań).
3. FKDB przetwarza następujące dane osobowe Wnioskodawcy: (i) imię i nazwisko, (ii)
adres miejsca zamieszkania, (iii) adres email.
4. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Projektu,
w tym upublicznione na stronie internetowej FKDB (w przypadku osób, które zostały
zakwalifikowane do przyznania Stypendium), a także do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów FKDB, czyli dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec
Wnioskodawcy lub obrony przed roszczeniami Wnioskodawcy lub osoby trzeciej jeżeli
będą one w jakikolwiek sposób związane z osobą Wnioskodawcy.
5. Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Projektu odbywa się na
podstawie zgody Wnioskodawcy, udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Projekcie.
6. Wnioskodawcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego
danych osobowych:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania ich odpłatnej kopii);
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych jeżeli są one
nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są niekompletne;
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prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
FKDB będzie przetwarzać dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, dla
którego są przetwarzane, czyli odpowiednio oceny Wniosków i napisania oraz
zweryfikowania Powieści, a także przedawnienia roszczeń przysługujących FKDB
wobec Wnioskodawcy lub przedawnienia roszczeń osób trzecich lub Wnioskodawcy
wobec FKDB.
§10.
Postanowienia końcowe

1. FKDB zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Projektu, jego zawieszenia lub
zakończenia.
2. FKDB zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Projektu
i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu
w miejscach, w których uprzednio opublikowała regulamin Projektu.
3. Wszelkie spory związane z Regulaminem (włączając w to jego interpretacje i
obowiązywanie) będą rozwiązywane wyłącznie przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby FKDB.
Załączniki do Regulaminu
1. Wzór Wniosku
2. Wzór Umowy Stypendialnej

