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ANSÖKAN OM UNG KULTUR STIPENDIUM 

Stipendiet ska uppmuntra och stödja kulturellt intresserade och verksamma Nackabor mellan 16-25 år. Stipendiet riktar sig till 

unga som vill fördjupa sig inom konstnärliga områden såsom konst, musik, litteratur, teater, foto, film, video, dans, konsthantverk 

samt kulturmiljö och hembygdsvård.  

  

Stipendiesumman, 100 000 kronor är skattefri, och delas ut årligen. Summan kan fördelas på flera stipendiater. Kulturnämnden 

utser en jury som beslutar om vilken eller vilka stipendiater som ska utses. Juryn beslutar om hela stipendiesumman eller endast 

delar av den delas ut. Sista ansökningsdatum för sökande är den 1 februari. Ansökan sker en gång per år. Senast sex månader 

efter genomförd aktivitet skickar stipendiaten en kortfattad beskrivning (högst en A4) av vad stipendiet har lett fram till. 

Uppgifter om sökanden 

Namn Personnummer 

            

Adress  Postnummer Ort 

                  

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon mobil 

            

E-postadress Post- eller bankgironummer 

            

Utbildning, kurser mm inom kulturområdet 

      

Nuvarande konstnärlig verksamhet/anställning/uppdrag och beskrivning av den verksamheten 

      

Övriga meriter 

      

Tidigare erhållna stipendier 

      

Referenser 

      

Nuvarande sysselsättning 

      

Bilagor 
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Hur planerar du att använda eventuellt stipendium (bifoga gärna material exempelvis fotografier, länkar till ljudfiler eller skrifter) 

      

Vilka kostnader kommer ett eventuellt stipendium att täcka? Specificera alla kostnader. 

      

Underskrift 
Ort och datum 

      

Namnteckning Namnförtydligande 

       

Vårdnadshavarens namnteckning (om sökande är under 18 år) Namnförtydligande 

       

Vårdnadshavarens adress Postnummer och ort 

            

Vårdnadshavarens telefon (även riktnummer) Telefon mobil 

            

Nämndens anteckningar 

      

Skickas till: 

Kultur- och fritidsenheten 

Nacka kommun 

131 81 Nacka 
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Ung kultur 
Ung kultur är ett stipendium med syfte att stimulera kommunens kulturella liv. Stipendiet ska uppmuntra och stödja kulturellt 
intresserade nackabor mellan 16-25 år. Stipendiet riktar sig till unga som vill fördjupa sig inom konstnärliga områden såsom 
konst, musik, litteratur, teater, foto, film, video, dans, konsthantverk samt kulturmiljö och hembygdsvård. 
 
Stipendiaterna utses av en jury bestående av kulturnämndens ordförande en ledamot från majoriteten och en från oppositionen 
samt en tjänsteman från kultur- och fritidsenheten. Alla jurymedlemmar har förslags- och beslutanderätt. Vid lika röstetal avgör 
kulturnämndens ordförande med sin utslagsröst. Beslut anmäls i kulturnämnden. Juryn bestämmer under vilka former stipendiet 
ska delas ut. 
 
Stipendiesumman, 100 000 kronor är skattefri, och delas ut årligen. Summan kan fördelas på flera stipendiater. Kulturnämnden 
utser en jury som beslutar om vilken eller vilka stipendiater som ska utses. Juryn beslutar om hela stipendiesumman eller endast 
delar av den ska delas ut. Sista ansökningsdatum för sökande är den 1 februari och juryn sammanträder därefter snarast så 
stipendiaterna kan få besked snarast möjligt. Ansökan sker en gång per år på särskild blankett där en detaljerad beskrivning av 
ändamålet anges. Stipendiet utlyses i lokalpress samt på Nacka kommuns webbsida. 
 
Vid frågor kontakta kultur- och fritidsenheten 08 - 718 00 00. 
 
 

Välkommen med din ansökan! 

 


