
             
           

 

 
 
 
 
 

 

   

        
           
       

           
          

 
         

       
       

 
               

         
 

 
    

          
            

          
 

    
           
         

         
 

           
     

 
         

 
         

      
 

        
            

         
    

Värmdö  kommuns  kulturstipendier  

Stadgar antagna 2006-06-15 

1. Värmdö kommuns kulturstipendium skall stödja och uppmuntra kulturell 
verksamhet och kulturella insatser, som har haft eller bedöms få betydelse för 
kommunens invånare. Kulturstipendium utdelas efter beslut av kulturnämnden 
för verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater, film eller annat kulturellt 
område. Stipendium kan även utdelas som belöning för kulturell gärning. 

2. Kulturstipendium utgår inom ramen för beviljat anslag. Summa för 
ungdomsstipendiet blir den samma som för kulturstipendiet. Respektive 
stipendiesumma kan utdelas till en eller flera stipendiater. 

3. Stipendierna skall i första hand delas ut till person eller grupp som är bosatt eller 
verksam i Värmdö kommun eller i sin verksamhet behandlat företeelser i 
kommunen. 

4. Värmdö kommuns kulturstipendium. 
Kulturstipendiet utdelas till person eller grupp som gjort värdefulla insatser inom 
kulturens område, som varit till nytta och glädje för kommunens medborgare och 
som bidragit till att synliggöra den kulturella verksamheten i kommunen. 

5. Värmdö kommuns Ungdomskulturstipendium 
Stipendiet skall utdelas till ungdomar i åldern 18-25 år i syfte att stödja och 
uppmuntra ungdomar med konstnärlig begåvning inom punkt 1 nämnda 
områden eller med dokumenterat intresse för jämförligt kulturellt område. 

6. Kulturnämnden äger rätt att utse stipendiater bland andra än dem som inkommit 
med ansökan eller föreslagits som mottagare. 

7. Kulturnämnden kan besluta att inte dela ut stipendierna. 

8. Kulturstipendierna överlämnas i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni 
samtidigt med kommunens övriga stipendier och priser. 

9. Kulturnämnden skall genom annons i lokalpressen kungöra att kulturstipendierna 
är till ansökan lediga samt att enskild äger rätt att föreslå mottagare. Av 
annonsen skall också framgå inom vilken tid ansökan/förslag skall vara nämnden 
tillhanda för att beaktas. 
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