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STATUTTER 
 
Eigersund kommune kan hvert år tildele et kulturstipend bestående av 
et pengebeløp innenfor vedtatte budsjettrammer for det enkelte år. 
 
 
1. FORMÅL 
 
Kulturstipendet har som formål å: 

 Støtte og motivere aktive kulturutøvere til kompetanseutvikling. 

 Premiere oppnådde resultater og stimulere til videre utvikling/ 
utdanning/ satsing. 

 Hjelpe frem kulturarbeidet i kommunen.  
 
 
2. STIPENDET 
 
Stipendet skal brukes i samsvar med opplysningene gitt i søknaden 
senest ett år etter utdelingen.  
 
Stipendet kan gis i sin helhet til ett prosjekt, men kan også deles 
som flere mindre stipend. 
 
Stipendet kan gis til både profesjonelle og amatører. 
 
 
3. HVEM KAN SØKE 
 
Kulturstipendet gis til enkeltpersoner og/ eller grupper som i yrke 
eller fritid driver virksomhet innenfor det utvidede kulturbegrepet. 
 
Det forutsettes at mottaker er aktiv i kulturlivet i Eigersund. 
 
 
4. SØKNAD 
 
Søknaden må være godt faglig motivert og mottaker må ha en klar plan 
for bruk av stipendmidlene. Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. 
 
Det kan søkes kulturstipend til utviklingstiltak eksempelvis 
studietur, kurs eller annen faglig kompetanseheving. I prinsippet 
gis det ikke stipend til grunn- og videreutdanning eller til kurs 
som har forbedret lønnskompetanse som formål. 
 
Søker som har mottatt kulturstipend i løpet av de siste to årene kan 
vanligvis ikke regne med å få sin søknad imøtekommet. 
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5. SØKNADSFRIST 
 
1. oktober  
 
 
6. UTLYSNING 
 
Kulturstipendet kunngjøres i lokal presse, på kommunens hjemmeside 
og i sosiale medier. Søknadsfrist skal være en måned etter 
utlysning. Søknaden behandles av Levekårsutvalget og avgjøres 
normalt i november. Stipendmottaker blir varslet på forhånd og 
kunngjort. 
 
Alle søknader er unntatt offentligheten. 
 
 
7. TILDELING 
 
Overrekkelsen finner sted i forbindelse med kommunestyrets årlige 
møte i desember.  
 
 
8. RAPPORT 
 
Søker har rapporterings- og regnskapsansvar for prosjektet.  
 
Blir stipendet ikke brukt innen fastsatt tid, må det snarest gis 
melding til kulturkontoret. Dersom stipendet ikke blir brukt, eller 
grunnlaget for tildelingen faller bort, kan Kulturkontoret inndra 
hele stipendet. 
 
Rapportskjema for prosjektet skal sendes Kulturkontoret senest 4 
uker etter gjennomført prosjekt. 
 
Rapportering skal gjøres på et eget elektronisk skjema. 
 
 
 
 
Har du spørsmål om ordningen eller trenger hjelp med søknaden, 
kontakt Kulturkontoret. 
 
 
 
 


