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Stipendiet Ung kultur
Ung kulturstipendiet syftar till att ge unga personer möjlighet att fördjupa sig
inom konst-och kulturområdet. Stipendiet vill uppmuntra unga personers
utveckling genom kulturyttringar och stimulera kreativitet.
Kultur har stor betydelse för människors utveckling, genom stipendiet Ung kultur
stimuleras ungas kreativitet, initiativkraft och skapandeförmåga. Stipendiet är
avsett att möjliggöra vidarebildning, egen utveckling eller projekt inom konst,
musik, litteratur, teater, foto, film, video, dans, konsthantverk, kulturmiljö och
hembygdsvård. Stipendiet avser i första hand arbete och resor.
Allmänna villkor för stipendiet Ung kultur
Stipendiet kan delas ut till unga lovande förmågor med ambitioner inom konstoch kulturområdet. Stipendiesumman är 100 000 kronor och kan fördelas på flera
stipendiater.
Kriterier
Stipendiet kan sökas av individ som uppfyller följande kriterier:
•
•
•

Är mellan 16 och 25 år.
Bosatt i Nacka, folkbokförd i Nacka kommun.
har dokumenterad erfarenhet av området som individen söker inom
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Ansökan
Stipendiet Ung kultur söks senast 1 februari varje år. Ansökningstiden kan
förlängas vid behov. Ansökan görs i avsedd e-tjänst på nacka.se.
Till ansökan bifogas gärna dokumentation i form av studieintyg, arbetsintyg,
foton, länkar till ljudfiler, filmklipp eller skrifter. Referenser är obligatoriskt.
Vid bedömning prioriteras beskrivningen av hur stipendiet skall användas för
utveckling och förkovran.
Beslutsgång
Kultur- och fritidsenheten handlägger ansökningarna och skriver fram ett förslag
på möjliga stipendiater. En jury bestående av kulturnämndens ordförande, en
ledamot från majoriteten och en från oppositionen samt en tjänsteman från
kultur- och fritidsenheten tar fram förslag på kandidater man vill gå vidare med.
Nämndsekreterare skriver protokoll vid det möte då juryn föreslår vem/vilka
som ska tilldelas stipendiet. Juryn skriver motivering.
Kultur- och fritidsenheten tar sedan referenser på de föreslagna stipendiaterna.
När referenstagning är gjord presenterar juryn sitt förslag på stipendiat/-er under
kulturnämndens sammanträde. Kulturnämnden fattar därefter slutgiltigt beslut
om vem/vilka som tilldelas Ung kulturstipendium.
Juryn bestämmer under vilka former stipendiet ska delas ut i maj/juni.

Återkoppling
Kultur- och fritidsenheten kontaktar stipendiaterna i januari efterföljande år
angående återredovisning hur stipendiet använts.
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