Riktlinjer Värmdö kommuns arbetsstipendium
Syfte
Värmdö kommuns arbetsstipendium syftar till att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att
under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap.
Arbetet/projektet ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen.
Stipendiesumma
Stipendiesumman är 100 000 kr och utdelas en gång per år. Stipendiesumman kan fördelas till
en kulturarbetare eller flera kulturarbetare i samverkan.
Vem kan söka
Professionella kulturarbetare kan söka stipendiet för ett specifikt arbete eller projekt som
gynnar deras konstnärliga utveckling. Denne ska ha konstnärlig högskoleutbildning eller minst
tre års dokumenterad yrkesverksamhet inom aktuellt konstnärligt verksamhetsområde.
Stipendiet är avsett för all form av professionell konstnärlig verksamhet. Sökande ska vara
personer folkbokförda i Värmdö kommun.
Ansökan och obligatoriska bilagor
Ansökan ska göras på anvisad blankett. Till den tillkommer tre obligatoriska bilagor. Ansökan
ska bland annat innehålla beskrivning av sökandes bakgrund som professionell kulturarbetare
och för vilket ändamål stipendiet söks. I ansökan ska även anges vilken effekt arbete/projektet
förväntas få för den sökande själv som konstnärlig utövare samt för Värmdö kommuns kulturliv.
Läs mer och följ instruktionerna dels på ansökningsblanketten och dels
projektbeskrivningsmallen.
Allmänt
Stipendiet kan endast sökas för eget/egna projekt/arbeten.
Stipendiet delas inte ut till personer som har statlig inkomstgaranti, har fått stipendiet de
senaste fem åren eller studerar. Stipendiet ges inte till ändamål som sammanhänger med
ordinarie anställning och dess verksamhet. Stipendiet kan inte sökas i efterskott.
En nomineringskommitté om tre ledamöter bereder ansökningarna och ger förslag till
stipendiat/stipendiater. Kultur- och fritidsnämnden utser arbetsstipendiat/-stipendiater. Vid urvalet
eftersträvas jämn könsfördelning.
Formen för redovisning sker i dialog med kulturenheten och ska ske inom tre månader efter
avslutad projektperiod.
Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att inte dela ut stipendiet.
Ansökningstid
Sista ansökningsdag är 31 mars.

Obs! Första året, 2013, sker ansökan senast 2 september.
Utdelning
Stipendiet utdelas i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni samtidigt med kommunens
övriga stipendier och priser.

Obs! Första året, 2013, sker utdelning vid Kommunfullmäktiges första sammanträde hösten
2013.

