Regelverk för kultur- och ungdomskulturstipendium
Mariestads kommun

Beslutat av
Kommunstyrelsen
2019-20-14

Datum: 2019-09-19
Dnr:
Sida: 2 (4)

Regler för kultur- och ungdomskulturstipendium
Mariestads kommuns kulturstipendium
§1

Mariestads kommuns kulturstipendium delas ut som belöning eller som stöd och
uppmuntran för verksamheter som stärker kommunens kulturliv inom litteratur,
musik, konst, koreografi, teater, fotokonst, film, konsthantverk, kulturminnesvård
eller jämförbara kulturella områden.
§2

Stipendiet delas ut till en person, grupp eller organisation verksam i eller med
särskild anknytning till Mariestads kommun. Stipendiet kan delas ut till enskild
eller delas av flera. Möjliga kandidater registreras regelbundet under årets gång.
§3

Stipendiet finansieras med medel ur det ordinarie anslaget för allmänkultur och
summan uppgår till 5000 kr. En kort motivering bifogas till samtliga
stipendiekandidater.
§4

Stipendiet delas ut av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan, om det finns
särskilda skäl, avstå från utdelning.
§5

Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium ska vara kultur- och
fritidsavdelningen tillhanda senast den 1 april. Förslag till stipendiat/er beslutas av
kommunstyrelsen senast i maj.
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§6

Stipendiet delas ut på nationaldagen eller vid annan tidpunkt som
kommunstyrelsen finner lämplig.
§7

Kultur- och fritidsavdelningen informerar om stipendiet en månad före
ansöknings- och förslagstidens utgång genom annonsering i tidningar eller på
annat lämpligt sätt.

Ungdomskulturstipendium
§1

Mariestad kommuns ungdomskulturstipendium har till syfte att stödja och
uppmuntra ungdomar som arbetar för att utvecklas inom något kulturellt
verksamhetsområde. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och
vidareutveckling inom litteratur, musik, konst, koreografi, teater, fotokonst, film,
konsthantverk, kulturminnesvård eller jämförbara kulturella områden.
§2

Sökande ska vara bosatt, vara verksam i eller ha annan särskild anknytning till
Mariestads kommun. Den nominerade ska vara mellan 13-25 år det år stipendiet
delas ut. Stipendiet kan delas ut till enskild eller delas av flera. Möjliga kandidater
registreras regelbundet under årets gång.
§3

Stipendiet finansieras med medel ur det ordinarie anslaget för allmänkultur och
summan uppgår till 1000 kr. En kort motivering bifogas till samtliga
stipendiekandidater.
§4

Stipendiet delas ut av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan, om det finns
särskilda skäl, avstå från utdelning.
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§5

Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium ska vara kultur- och
fritidsavdelningen tillhanda senast den 1 april. Förslag
till stipendiat/er beslutas av kommunstyrelsen senast i maj.
§6

Stipendiet delas ut på nationaldagen eller vid annan tidpunkt som
Kommunstyrelsen finner lämplig.
§7

Kultur- och fritidsavdelningen informerar om stipendiet en månad före
ansöknings- och förslagstidens utgång genom annonsering i tidningar eller på
annat lämpligt sätt.

