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Generella villkor för pris och stipendier
Region Jämtland Härjedalens kulturstipendier och kulturpris är avsedda att stödja och 
uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika konstnärliga områden så som teater, musik, 
dans, bild- och formkonst, litteratur, slöjd, design, film, kulturarv och andra jämförbara 
kulturområden. Det samiska stipendiet skiljer sig i detta avseende då det inte är ett 
kulturstipendium utan ett bredare stipendium avsett för den sydsamiska befolkningen samt 
för Jämtland Härjedalens del av Saepmie. 

Kulturstipendium och Kulturpris till Peterson-Bergers minne har utdelats sedan 1966 
respektive 1990. De är viktiga incitament för att stötta och uppmärksamma personer som på 
olika sätt bidrar till kulturlivet i Jämtland Härjedalen samt uppmuntra konstnärlig och 
kulturell förkovran. Det samiska stipendiet inrättades 1999 efter förslag av Svenska Samernas 
Riksförbund (SSR) med syfte är att uppmärksamma någon som har medverkat till att bevara 
och föra vidare det sydsamiska kulturarvet.

Arbetsstipendier inom scenkonst, litteratur och bild-och formkonst inrättades 2019 med syfte 
att stärka förutsättningarna för de professionella kulturskaparna att vara verksamma i 
regionen. Ett arbetsstipendium gör det möjligt för de enskilda kulturskaparna att under en 
avgränsad tid kunna koncentrera sig på att utveckla sitt konstnärskap.

Priset och stipendierna ska delas ut till personer som är bosatta eller huvudsakligen 
verksamma i Jämtland Härjedalen. Mångfald avseende kön, etnisk och kulturell bakgrund, 
konstnärliga genrer och regional spridning eftersträvas. 

Kulturprisets och stipendiernas storlek fastställs årligen inom regionala utvecklingsnämndens 
budget. 

Kulturpriset och stipendierna ska årligen utlysas genom annons i dagstidningar, på hemsida 
eller på annat lämpligt sätt, minst en månad före ansökningstidens utgång. Sista datum för 
ansökan eller nominering tillkännages vid utlysningen. 

Regionala utvecklingsnämnden beslutar om kulturpris och stipendier efter beredning och 
bedömning av sakkunniga inom respektive område. Pris och stipendier delas ut av regionala 
utvecklingsnämndens ordförande vid tillfälle som nämnden beslutar. 
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1 Kulturpris till Peterson-Bergers minne
Kulturpriset är ett erkännande för en kulturell eller konstnärlig gärning. Kulturpristagaren 
ska vara en professionell aktör som har verkat inom samt haft stor betydelse för Jämtland 
Härjedalens kulturliv och i sin gärning visat prov på högtstående konstnärskap. Vem som 
helst, enskilda eller sammanslutningar av olika slag, kan föreslå mottagare av kulturpriset. 
Motivering ska alltid anges. Det går inte att ansöka om kulturpriset för egen del.

2 Kulturstipendium till Peterson-Bergers 
minne

Kulturstipendiet är ett stöd och uppmuntran i konstnärlig utveckling och framtida 
verksamhet. Stipendiesumman kan årligen delas mellan max tre stipendiater. Stipendiet kan 
sökas av personer till och med 30 år och är avsett för konstnärlig förkovran genom fort- eller 
utbildning. Till ansökan ska bifogas motivering, arbetsprover och styrkta kopior av de 
handlingar och intyg som den sökande vill åberopa.

3 Samiskt stipendium
Det samiska stipendiet är avsett att uppmärksamma personer eller grupper i Jämtland 
Härjedalens del av Saepmie, som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska 
kulturarvet. Vem som helst, enskilda eller sammanslutningar av olika slag, kan föreslå 
mottagare av det samiska stipendiet. Stipendiet kan även sökas för egen del. Motivering ska 
alltid anges.

4 Arbetsstipendium inom scenkonst, 
litteratur och bild- och formkonst

Arbetsstipendiet ska möjliggöra för professionella eller yrkesverksamma kulturskapare att 
under en viss tid kunna ägna sig åt konstnärligt arbete. Stipendiet kan ej sökas av 
studerande. Stipendiet kan sökas av enskilda professionella eller yrkesverksamma 
kulturskapare inom scenkonst, litteratur eller bild- och formkonst och syftar till att 
stimulera till fortsatt skapande och utveckling av konstnärligt arbete. Till ansökan ska 
bifogas motivering, meritförteckning och arbetsprover. Hur arbetsstipendiet har använts ska 
redovisas senast ett år efter utbetalning.
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