
Stipendium för unga skrivare 2020

Stipendiet kan sökas av dig som skriver, bor i Uppsala kommun och är född mellan 2001 och 2007. 
Stipendiet är ett penningstipendium och delas ut i juni. Fyll i denna blankett och skicka med ett personbevis. 
Det kan man beställa från Skatteverket. Skicka också med ett prov på vad du skrivit, utskrivet från dator. Det 
kan vara en novell, dikt, en pjäs, musiktexter eller annat. Det du skriver kommer att vara offentlig handling 
och alla har rätt att läsa det. 

Sista ansökningsdag är 10 januari 2020.

Uppgifter om sökande 
Namn Personnummer 

Adress Postadress 

Telefonnummer Mobilnummer 

E-postadress

Presentation av mig själv 

Berätta om dig själv, till exempel om varför du gillar att skriva.
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Tidigare stipendier/priser 

Om du fått stipendium eller något pris för ditt skrivande tidigare ska du skriva det här.

Skriv här i detalj vad du skickar med ansökan 

Ansökan skickas senast 10 januari 2020 till
Kulturnämnden, Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Skriv ut blanketten och skriv under den med din signatur. Du kan sedan skicka den per post eller lämna in den i 
receptionen. 

Ansökan ska vara poststämplad senast 10 januari 2020 eller inlämnad i Uppsala kommuns reception på plan 4 på 
Stationsgatan 12 senast 16.00 samma dag. Ansökan är offentlig handling.

Arbetsprover och handlingar som du vill ha tillbaka, lämnas bara ut efter överenskommelse per telefon 018-727 83 51.

Beslut  
Beslut om stipendiater fattas av kulturnämnden i april månad, utdelning sker i juni. 
Besked om beslut anslås på www.uppsala.se/kulturbidrag under maj månad. 

För mer information 
Kulturförvaltningen, staben
Telefon: 018-727 83 51
E-post: fredrik.soderbaum@uppsala.se

Underskrift 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om Uppsala 
kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr.
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