Region Uppsalas kulturstipendier för unga
Ungdomar i Uppsala län har möjlighet att söka kulturstipendier inom konstområdena dans,
film, konst, litteratur, musik och teater. Stipendierna är på 5 000 kr per individ och 10 000 kr
per grupp. Den årliga totala stipendiesumman är 50 000 kr.
Antal stipendiater och antal stipendier per konstområde kan variera.

Stipendiater 2018

Kulturnämnden vid Region Uppsala delar årligen ut ett antal kulturstipendier för unga.
Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomar som lägst fyller 13 år och som högst fyller
20 år under året. Stipendiet kan sökas av eller föreslås till ungdomar som bor eller har sin skolgång i
Uppsala län. Stipendiet kan också sökas av eller föreslås grupper av ungdomar.
Stipendiaterna ska vara aktiva inom olika konstområden och kan nomineras utifrån annat än
enbart konstnärlig kvalitet. Till exempel kan ungdomar som gjort en insats inom föreningslivet inom
berörda områden tilldelas stipendium. Stipendiaterna tas fram i samråd med lämplig
expertis inom området och Kulturnämnden eftersträvar mångfald och bredd i förslaget till
exempel när det gäller kön och geografisk spridning.
Beslut om stipendiater och tidpunkt för utdelning fattas av Kulturnämnden vid sammanträde under
våren.
Ansökan/förslag på stipendiat ska lämnas på särskild blankett senast 15 februari.
Blankett hämtas på www.regionuppsala.se/kultur/bidrag
Riktlinjer bifogas.
Vid frågor kontakta pia-marit.ekstrom@regionuppsala.se 018-611 62 86
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Riktlinjer för kulturstipendier för unga
Syfte
Kulturnämnden vid Region Uppsala delar årligen ut ett antal kulturstipendier till
ungdomar. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika
konstområden, som litteratur, film, dans, konst, musik och teater.

Målgrupp
Stipendium kan tilldelas ungdomar som bor eller har sin skolgång i Uppsala län och som lägst fyller
13 år och som högst 20 år under året. Stipendiet kan även tilldelas grupper av ungdomar.

Ansökan/förslag
Stipendiet är sökbart av individer/grupper. Det är också möjligt att föreslå individer/grupper för
stipendium.
Ansökan/förslag på stipendiater ska ske/lämnas på särskild blankett. Sista ansökningsdag är 15 februari.

Stipendiesumma
Den årliga totala stipendiesumman är 50 000 kronor. Antalet stipendier kan variera då individer tilldelas stipendium på 5 000 kronor och grupper 10 000 kronor. Stipendierna kan variera mellan de olika
konstområdena.

Beslut
Beslut om stipendiater och tidpunkt för utdelning fattas av Kulturnämnden vid sammanträde under
våren. Som underlag för Kulturnämndens beslut presenterar förvaltningen förslag på
mottagare av stipendiet vid nämndens sammanträde. De föreslagna mottagarna ska vara
aktiva inom olika konstområden och kan nomineras utifrån annat än enbart konstnärlig kvalitet. Till
exempel kan ungdomar som gjort en insats i föreningslivet inom berörda områden tilldelas stipendium.
Förvaltningen ska vid framtagandet av förslag på stipendiater samråda med lämplig expertis inom området. Förvaltningen ska dessutom eftersträva mångfald och bredd i förslaget, till
exempel när det gäller kön och geografisk spridning.

