Kulturstipendier ansökan
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Egen ansökan ska göras på denna blankett. Om den inte räcker kan skrivelse
bifogas.
Förslag på stipendiat avseende Mjölby kommuns kulturstipendium och
ungdomskulturstipendium kan också skickas in
(innehållande presentation, meritförteckning och motivering).
Förslag lämnas genom separat skrivelse.

Sökandens personuppgifter
För- och efternamn / Föreningens namn

Födelsedatum (6 siffror)

Gatu- och postadress på hemorten

Telefon hemort

Gatu- och postadress på vistelseorten

Telefon vistelseort

Mobiltelefon

E-post

Markera vilket stipendium du söker – se även reglerna!
Mjölby kommuns kulturstipendium
•
•
•
•
•

Mjölby kommuns kulturstipendium utdelas till enskild person, grupp eller organisation, dock ej kommunal verksamhet.
Kulturstipendiet är avsett att uppmärksamma och uppmuntra hög konstnärlig kvalitet inom dans, teater, litteratur,
konsthantverk, musik, bildkonst, film, foto, bildningsverksamhet, hembygdsvård och därmed jämförbara områden av kulturell
karaktär.
Syftet ska vara att stödja och stimulera kulturlivet i Mjölby kommun.
Stipendiaterna ska vara mantalsskrivna i Mjölby kommun, organisation ska vara verksam i kommunen, och dessutom haft en
betydande del av sin verksamhet förlagd till kommunen.
Person/organisation som fått kulturstipendium av Mjölby kommun inom ett konstområde kan inte tilldelas nytt stipendium inom
samma område.

Mjölby kommuns ungdomskulturstipendium
•
•
•
•

Ungdomskulturstipendiet syftar till att uppmuntra och stödja ungdomar som är aktiva inom kulturområdet, exempelvis konst,
musik, litteratur, teater, film, dans, konsthantverk eller kulturmiljö.
Stipendiet ska stimulera mottagaren till fortsatta studier och vidareutveckling.
Stipendiemottagaren ska vara eller ha varit bosatt i Mjölby kommun under stor del av sin uppväxt, och fylla högst 25 år
under ansökningsåret (t o m 31/12).
Person som fått ungdomskulturstipendium av Mjölby kommun inom ett konstområde kan inte tilldelas nytt stipendium inom
samma område.

Ansökan eller förslag till stipendierna ska innehålla en presentation, meritförteckning samt motivering. Vem eller vilka som
tilldelas stipendierna beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden kan utse annan stipen-diat än sökande/föreslagen.
Stipendierna kan maximalt delas på två mottagare/stipendie.

Kriterierna i sin helhet finns på vår hemsida, Stipendium
Förvaltningens anteckningar
För sen ansökan

Ej tillräcklig anknytning
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1. Presentation av dig själv

2. Meritförteckning (som är relevanta för din ansökan)

3. Ange yrke/sysselsättning/verksamhet

4. Motivering till din ansökan

5. Bifoga gärna kopior på intyg, betyg och liknande som kan vara av betydelse för ansökan.

Om du bifogar handlingar (bilder, DVD och så vidare) – ange nedan vilka:
Observera! Skicka inga original, alla handlingar arkiveras

6. Ange din anknytning till Mjölby kommun
Född i Mjölby kommun
Bosatt i Mjölby kommun (ange mellan vilka år-tal):
Annan anknytning, ange vilken:

Underskrift underteckna din ansökan efter utskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan skickas till kultur- och fritidsförvaltningen. Märk kuvertet med det stipendium du söker. Du kan
också skanna din ansökan och skicka den till oss med e-post.
Skickas till:

Mjölby kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
595 80 MJÖLBY
kulturofritid@mjolby.se

Postadress
Mjölby kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 13

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
kulturofritid@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 om skydd för fysiska personer vid
behandling av personuppgifter.
Hur får vi dina personuppgifter? Vi får dina uppgifter från dig via vår ansökningsblankett. Vi kan även få
uppgifter om dig via förslag från annan person. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling
av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.
Vilka personuppgifter lagras? Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, adress,
telefonnummer, e-post och personnummer. Syftet med vår behandling är för att kunna administrera och
handlägga din ansökan och ställa den mot de kriterier som gäller för stipendiet.
Vem kan få tillgång till personuppgifterna? De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med kommunens
ekonomikontor. Vi överför inte dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgifterna kan bli föremål för
utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen. Ditt namn kan komma att publiceras på Mjölby kommuns
hemsida i informationssyfte och kommunens sociala medier i samband med publicering av beslut, beslutsunderlag
eller justerat protokoll (gäller endast den som erhåller stipendium).
När dina personuppgifter behandlas har du följande rättigheter. Du har rätt att kontakta oss om de uppgifter
vi har om dig, för att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av din
behandling, göra invändningar mot vår behandling. Du har även rätt begära ett registerutdrag. Rätten att
begära betyder inte att kommunen alltid kan genomföra din begäran, då annan lagstiftning exempelvis kan
kräva att uppgifterna bevaras.
Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter.
Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Mjölby kommun, org.nr: 212000-0480. Om du har frågor,
klagomål eller vill ha ett registerutdrag är du välkommen att kontakta kultur- och fritidsförvaltningen, e-post:
kulturofritid@mjolby.se eller Mjölby kommuns dataskyddsombud, e-post: dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

