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och kulturpris
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1

VARA KOMMUNS KULTURSTIPENDIER
OCH KULTURPRIS
VARA VÅGAR!
I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite
längre. Vi bygger för framtiden!
Vara kommuns vision ur Strategisk plan 2016-2019.

Inriktningsmål
Det finns ett sammanhang för varje människa i Vara kommun.
Det livslånga lärandet och det offentliga samtalet i kulturlivet behövs i en
levande demokrati.










Förutsättningarna för utveckling av ett rikt kulturliv stärks och bidrar
till att kommunens vision och mål nås.
Det kulturella området där idrott och friluftsliv ingår bidrar starkt till
hela kommunens utveckling.
Vara kommun genom Bildningsnämnden delar varje år ut två
Kulturstipendier och i samarbete med Sparbanken Skaraborg ett
kulturpris.
Vara kommun delar efter juryförfarande ut utmärkelsen Årets
nytänkare till lokal utvecklingsgrupp eller intresseförening. Juryn
består av 1 representant från KSAU, 1 representant från KulturVara
samt Varas 3 representanter i LAG för Leader NordVästra Skaraborg.
Kulturstipendier och kulturpris delas ut till personer som är bosatta i
Vara kommun eller som har påtaglig anknytning till kommunen.
Kulturstipendierna delas ut till en person per stipendium medan
kulturpriset kan delas på flera mottagare.
Person som är anställd i Vara kommun kan inte få stipendier eller pris
baserat på insatser som är utförda i tjänsten.
Stipendiater och pristagare uppmärksammas under året fram till nästa
utdelning.

Kulturstipendier
Kulturstipendierna delas ut efter ansökan/nominering för att möjliggöra
utveckling och vidareutbildning inom idrott/friluftsliv respektive
konstnärskap eller för att uppmuntra ungdomar till fortsatt engagemang och
verksamhet.
Ett kulturstipendium delas ut till person som är aktiv inom idrott eller
friluftsliv.
Ett kulturstipendium delas ut till person som är aktiv inom konstarterna.
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Kulturpris
Kulturpriset delas ut efter nominering som belöning till en eller flera person
som utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet (inbegripet idrott och
friluftsliv).

Årets nytänkare
Årets nytänkare delas efter nominering ut som utmärkelse till en lokal
utvecklingsgrupp (föreningar i samverkan) eller intresseförening som arbetat
innovativt med bygdens utveckling under året.

Beredning
Vägledande kriterier för kulturstipendium
Ansökans/nomineringens ändamål
Studienivå och generellt behov
Koppling mellan lokalt engagemang och studier
Engagemang i lokal förening/nätverk
Påvisad fallenhet inom sitt område
Fördelning över olika grenar/uttryck
Genusperspektiv

Vägledande kriterier för kulturpris
Nyckelpositionen i det lokala sammanhanget
Roll som mentor
Engagemang på lokal och regional och/eller nationell nivå
Fördelning över olika grenar/uttryck
Genusperspektiv

Vägledande kriterier för Årets nytänkare
Innovativa utvecklingsidéer
Samverkan mellan föreningar

Handläggning
Ansökan om kulturstipendium eller förslag på kulturstipendiat,
kulturpristagare och Årets nytänkare ska vara Kulturenheten/Kultur Vara
tillhanda senast den 31 mars.
Information om stipendierna ges i lokalpress eller genom andra medier senast
en månad före ansökningstiden går ut.
Kulturstipendier, kulturpris och utmärkelsen Årets nytänkare delas ut i
samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

