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Riktlinjer för Peng direkt 

Dokumentets syfte 
Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för stipendiet Peng direkt som kan sökas av ungdomar från 

13 till 20 år bosatta i Nacka, för att genomföra konstnärliga projekt. 

Dokumentet gäller för 
Kulturnämnden 

Peng direkt 
Stipendiet syftar till att främja ungas egna idéer, initiativkraft och 

skapandeförmåga inom konstnärlig och kulturellt arrangörskap. Stipendiet ska ge 

ungdomar möjlighet att direkt påverka utbudet av kulturarrangemang och att 

driva Nackas kulturliv framåt, genom att själva ha möjligheten att genomföra 

projekt. 

Allmänna villkor för Peng direkt 

Stipendiet kan sökas av individ som uppfyller följande kriterier: 

• Är från 13 till 20 år. 

• Bosatt i Nacka, folkbokförd i Nacka kommun. 

Kriterier 

Stipendiet ges till projekt som uppfyller följande kriterier: 

• Projektet är av konstnärlig karaktär. (till exempel uttryck i film, media, 

ord, bild, form, teater, dans och musik.) 

• Projektet är öppet för alla att ta del av, primär målgrupp ska vara unga 

från 13 till 20 år boende i Nacka. 

• Projektet är tillgängligt i Nacka. 

• Projektet genomförs på fritiden. 

Stipendiet beviljas inte till: 

• Juridisk person (till exempel föreningar, aktiebolag, enskildfirma.) 
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• Projekt som är vinstdrivande. 

• Projekt som genomförs för att samla in pengar till välgörande ändamål. 

• Skolarrangemang. 

• Lön till de som arrangerar. 

• Projekt som initierats eller som drivs av någon annan än den sökande. 

• Projekt som inte innehåller någon form av utåtriktad aktivitet, som inte är 

• publikt. 

• Projekt som är del av skolarbete eller genomförs på skoltid. 

• Inköp av inventarier. 

• Redan genomförda projekt. 

Bidrag ges endast till budgeterade kostnader inom projektet. 

Ansökan och beslut 

Per ansökan och projekt kan totalt 10 000 kronor beviljas. Samtliga beviljade 

kostnader ska vara budgeterade inom projektet. 

Förutsättningarna för att handläggning av ansökan ska påbörjas är att sökande 

och ansökan uppfyller de allmänna villkoren samt att ansökan är komplett. 

Ansökan ska redovisa en budget i balans. En budget i balans betyder att intäkter 

minus kostnader ska vara noll. 

 

Redovisning 

Redovisning ska ske senast två veckor efter genomfört projekt. Sökande ska vid 

begäran kunna visa upp verifikationer på samtliga kostnader. Nytt bidrag kan inte 

bli aktuellt förrän sökande redovisat hur tidigare beviljat bidrag använts. Vid 

utebliven redovisning kan hela eller del av bidrag komma att återkrävas av 

kulturnämnden och inga nya bidrag beviljas. 


