
Sökandens uppgifter

Ansökan om arbetsstipendium

Namn Person-/organisationsnummer

Adress Postadress

E-mail Telefonnummer

      Postgiro       Bankgiro       Bankkontonummer inkl 
     clearingnummer

Bosatt eller med 
säte i Kalmar län         Ja         Nej

Ange kulturområde

Ange utbildning

      Konstnärlig högskola

      Annan konstnärlig utbildning

      Annan utbildning

Region Kalmar län
391 26 Kalmar

Tel 0480 - 84 000 E-post: region@regionkalmar.se 
www.regionkalmar.se

https://regionkalmar.se/


Beskriv er verksamhet inom kulturområdet de senaste tre åren

Ange syfte med stipendiet, vad ska det användas till



Länkar till arbetsprover, webbsida och övriga upplysningar

Till ansökan ska du som person eller grupp bifoga
- Personbevis från Skatteverket gällande för Fondansökan/stipendium.
- Meritförteckning eller CV samt arbetsprover, om möjligt digitalt.
Till ansökan ska ni som förening bifoga:
- Senaste årsmöteshandlingarna (årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse
samt balans- och resultaträkning)
- Stadgar

Försäkran och underskrift
       Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och 
sanningsenliga. Om jag beviljas arbetsstipendium förbinder jag mig att använda det i 
enlighet med vad jag angivit i ansökan.
Jag samtycker till att Region Kalmar län behandlar mina personuppgifter i enlighet med 
Dataskyddsförordningen: https://www.regionkalmar.se/kontakta-oss/officiella-
kontaktuppgifter/adresser-och-organisationsnummer/personuppgifter/

Datum och ort

Namn

Skicka ansökan som e-post eller brev till: 

E-post: region@regionkalmar.se 
Skriv ”Kulturstipendium” i ämnesraden.

Postadress: Region Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar. 
Märk kuvertet ”Kulturstipendium”.

Vi ser gärna att ni inkommer med ansökan digitalt.

Ansökan ska vara inkommen senast 1 september.
Vid frågor, kontakta kultur@regionkalmar.se

Region Kalmar län
391 26 Kalmar

Tel 0480 - 84 000 E-post: region@regionkalmar.se 
www.regionkalmar.se

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis/personbevis/fondansokanstipendium.5.361dc8c15312eff6fd159ce.html
https://www.regionkalmar.se/kontakta-oss/officiella-kontaktuppgifter/adresser-och-organisationsnummer/personuppgifter/
https://regionkalmar.se/
Byt till registrator@regionkalmar.se

lklzmcx
Maskinskriven text
Byt till cecilia.alm@regionkalmar.se
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