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GRUNDERNA FÖR BEVILJANDE AV KONSTNÄRSSTIPENDIUM UR STATSRÅDET
C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

Godkänd: Kst 20.9.2004 § 455

Träder i kraft: 20.10.2004

1. Syftet med konstnärsstipendierna
Syftet med konstnärsstipendierna är att förbättra förutsättningarna för
konstnärers konstnärliga arbete i Kyrkslätt och utveckla den lokala
kulturverksamheten.
2. Stipendieformer
2.1. Arbetsstipendium
Storlek
Arbetsstipendiets storlek är högst 7 000 euro/person/år.
Arbetsstipendiet kan beviljas för antingen ett helt år eller ett halvt år (hälften av
årsstipendiet). Arbetsstipendium som beviljats för ett helt år betalas i två rater
varje halvår.
Ändamål
Arbetsstipendium kan beviljas för
- konstnärligt arbete samt tryggande och förbättrande av
arbetsförutsättningarna
- konststudier i hemlandet eller utomlands och fortsatt konstutbildning.
För vem
Arbetsstipendiet kan beviljas en yrkeskonstnär, en person med yrkesskicklighet
som ägnar sig åt konstnärligt arbete, en begåvad konstutövare eller en
konststuderande. Personen skall vara fast bosatt i Kyrkslätt. Med detta avses
att personen före ansökningsårets början skall ha bott i Kyrkslätt i minst tre år
utan avbrott.
Övriga villkor
Den som beviljar arbetsstipendiet kan ställa som villkor för beviljande att
mottagaren under sin stipendieperiod inte skall vara i avlönad tjänst och kan vid
beviljande av stipendiet även ställa andra villkor som tryggar en ändamålsenlig
användning av stipendiet.
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Om en person för att erhålla stipendiet har uppgett felaktiga uppgifter eller
undanhållit information som skulle ha kunnat inverka på beviljande av stipendiet
eller om personen inte fyller de villkor som ställts för användningen av
stipendiet, kan den som beviljar stipendiet, efter att ha hört
stipendiemottagaren, avbryta stipendieutbetalningen tills vidare eller helt, eller
dra tillbaka stipendiet helt eller en del av det och ålägga stipendiemottagaren att
återbetala stipendiet.
Ansökningsförfarande
Ansökningstid (fr.o.m. år 2005)
Årligen senast 28.2 kl. 15.30.
Ansökningar
Ansökningarna skall utföras på en ansökningsblankett som uppgjorts för
ändamålet.
Ur ansökan skall framgå
- den sökandes personuppgifter
- konstart
- vilket arbetsstipendium som söks (för ett år eller ett halvt år)
- andra stipendier och priser som beviljats/sökts de senaste tre åren
- huvudsyssla och bisysslor
- tidigare konstnärlig verksamhet
- arbetsplan eller annan redogörelse för användningen av stipendiet
- eventuella referenser.
Ansökningarna skall lämnas till registraturen i Kyrkslätts kommun inom utsatt
tid.
Försenade ansökningar beaktas inte.
Ansökningarna eller deras bilagor återlämnas inte.
Behandling
Målet är att beslutet om beviljande fattas före utgången av maj. Utbetalningen
av den första delen av stipendiet sker före utgången av juni och den andra
delen utbetalas före utgången av november.
Stipendierna eller en del av dem kan lämnas obeviljade om det anses att de
sökande inte tillräckligt väl fyller kraven för beviljande av stipendium.
Redogörelse för användningen av stipendiet
Stipendiemottagaren skall förelägga den instans som beviljat stipendiet en
skriftlig redogörelse för användningen av stipendiet inom ett år efter att ha
mottagit stipendiet eller dess sista del. Ur redogörelsen skall framgå hur
stipendiet använts.
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2.2. Projektstipendium

Ändamål
Projektstipendium kan beviljas för
- genomförande av arbetsplan i anslutning till viss konstart
- ersättning av arbetskostnader
- kostnader för framföranden och uppvisningar
- forskningsarbete inom konst.
Projekt som genomförs i Kyrkslätt prioriteras.
Projektstipendium kan beviljas även för anskaffning av instrument och
anordningar samt konststudier.
För vem
Projektstipendium kan beviljas en konstutövare, två eller flera konstutövare
gemensamt eller en arbetsgrupp för ett projekt (dock inte förening).
Stipendiemottagaren skall vara fast bosatt i Kyrkslätt. Stipendiet kan även
beviljas en begåvad konstutövare eller konststuderande som är fast bosatt i
Kyrkslätt. Med detta avses att personen före ansökningsårets början har bott i
Kyrkslätt i minst tre år utan avbrott.
Övriga villkor
Den som beviljar stipendiet kan ställa villkor som tryggar en ändamålsenlig
användning av stipendiet.
Om en person för att erhålla stipendiet har uppgett felaktiga uppgifter eller
undanhållit information som skulle ha kunnat inverka på beviljande av stipendiet
eller om personen inte fyller de villkor som ställts för användningen av
stipendiet, kan den som beviljar stipendiet, efter att ha hört
stipendiemottagaren, avbryta stipendieutbetalningen tills vidare eller helt, eller
dra tillbaka stipendiet helt eller en del av det och ålägga stipendiemottagaren att
återbetala stipendiet.
Ansökningstid (fr.o.m. år 2005)
Årligen senast 28.2 kl. 15.30.
Ansökningar
Ansökningarna skall utföras på en ansökningsblankett som uppgjorts för
ändamålet. (Jfr. centralkommissionen för konst)
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Ur ansökan skall framgå
- den sökandes personuppgifter
- konstart
- vilken summa som söks och dess ändamål
- andra stipendier och priser som beviljats/sökts de senaste tre åren
- huvudsyssla och bisysslor
- tidigare konstnärlig verksamhet
- arbetsplan eller annan redogörelse för användningen av stipendiet jämte
kostnadskalkyl.
Ansökningarna skall lämnas till registraturen i Kyrkslätts kommun inom utsatt
tid.
Försenade ansökningar beaktas inte.
Ansökningarna eller deras bilagor återlämnas inte.
Behandling
Målet är att beslutet om beviljande fattas före utgången av maj och
utbetalningen av stipendiet sker före utgången av juni.
Stipendierna eller en del av dem kan lämnas obeviljade om det anses att de
sökande inte tillräckligt väl fyller kraven för beviljande av stipendium.
Redogörelse för användningen av stipendiet
Stipendiemottagaren skall förelägga den instans som beviljat stipendiet en
skriftlig redogörelse för användningen av stipendiet inom ett år efter att ha
mottagit stipendiet eller dess sista del.
Ur redogörelsen skall framgå hur stipendiet använts och hur utgifterna för den
stipendiestödda verksamheten fördelats. Utgifterna utreds med en förteckning
över rese-, material- och arbetsrumsavgifter, levnadskostnader, hyror,
terminsavgifter m.m.
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