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Regler för Återstart 2021 – tillfälligt 
kulturstipendium 
 

Vad är Återstart 2021 – tillfälligt kulturstipendium? 
Stipendiet ges till en enskild person som är yrkesmässigt verksam som konstnär eller 
kulturarbetare i Göteborg vars verksamhet bedöms som betydelsefull för det fria 
kulturlivet i staden. 

Tid för ansökan och beslut  
Stipendiet utlyses endast en gång, i november 2021. 

Vem kan söka stipendium? 

• Stipendiat ska vara folkbokförd och yrkesmässigt verksam som konstnär eller 
kulturarbetare inom det fria kulturlivet i Göteborg. 

• Stipendiat ska inneha konstnärlig utbildning och/eller ha bedrivit dokumenterad 
och professionell verksamhet i konstnärligt/kulturellt sammanhang av hög 
kvalitet sedan 2018 och framåt. Dokumenterad konstnärlig/kulturell verksamhet 
innebär att stipendiaten ska vara/har varit recenserad, kontrakterad eller 
representerad i olika konstnärliga/kulturella sammanhang. 

Ansökan om stipendium  

• Ansökan om stipendiet sker via ansökningsformulär på stadens hemsida inom 
angiven tid och enligt kulturförvaltningens instruktioner. 

Ekonomi 
• Stipendiet uppgår till minst 50 000 kr. 

Avgränsningar 
• Stipendiet ges ej till sökande som studerar mer än 50 % vid söktillfället. 
• Stipendiet ges ej till sökande som har en tillsvidareanställning på mer än 75% vid 

söktillfället. 
• Stipendiet ges ej till sökande som är tjänstledig på 50% eller mer från en 

tillsvidareanställning vid söktillfället. 
• Stipendiet ges ej till sökanden vars huvudsakliga verksamhet sker på uppdrag av 

organisationer som kan bära sina verksamheter ekonomiskt utan kulturstöd. 
• Stipendiet ges ej till sökanden vars huvudsakliga verksamhet kan definieras som 

fritidsverksamhet.   
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