KVALITETSHÅNDBOK FOR ÅS KOMMUNE - TJENESTEPROSESSER

Tilhører prosessbeskrivelsen 5.1.6 Kulturaktiviteter/ arrangement

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTIPEND I ÅS KOMMUNE
Formål
Formålet med kulturstipendet i Ås kommune er å få frem nye talenter. Stipendet tildeles
yngre, lovende kunstutøvere som en stimulans til videre vekst og utvikling.
Mottakere
Mottakere av kulturstipendet i Ås kommune er enkeltpersoner eller mindre grupper som er
bosatt eller som har tilknytning til Ås.
Størrelse og antall
Stipendstørrelsen avgjøres ved hvert års budsjettbehandling.
Størrelsen på kulturstipendet kan økes som følge av tidligere ubrukte midler.
Dersom det er flere kvalifiserte søkere, kan stipendet deles på forskjellige kulturområder.
Kriterier
Kulturstipendet skal benyttes til videreutdanning og utvikling innen forskjellige områder av
kulturlivet.
Søknaden skal inneholde en plan med begrunnelse for bruket av stipendet.
Et tildelt kulturstipend skal brukes innen ett år fra tildelingen.
Det skal avgis en skriftlig rapport om bruken av stipendet senest ett år etter mottakelsen.
Hovedutvalgets behandling
Ved behandlingen av søknaden skal Hovedutvalg for oppvekst og kultur legge vekt på at
søkeren har en klar plan for bruken av stipendet, og om stipendet vil bidra til at realiseringen
av planen blir vesentlig lettere.
Finner hovedutvalget det nødvendig, kan det innhentes uttalelser fra personer eller
organisasjoner i tilknytning til planen for bruk av kulturstipendet.
Kunngjøring av kulturstipendet
Kulturstipendet skal kunngjøres av hovedutvalget. Hovedutvalget avgjør tildelingen av
stipendiet.
Utdelingen skjer i løpet av høsten.
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Skriftlig søknad sendes: Ås kommune, Oppvekst- og kultursjefen, Postboks 195, 1431 Ås.
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