
Sökandens uppgifter

Ansökan om arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet

Namn Personnummer

Adress Postadress

E-mail Telefonnummer

Region Blekinge
371 81 Karlskrona

Tel 0455-73 10 00 E-post: kulturochbildning@regionblekinge.se 
www.regionblekinge.se

      Postgiro       Bankgiro       Bankkontonummer inkl 
     clearingnummer

Skriven i Blekinge län         Ja         Nej

Ange konstnärskategori/kategorier

Ange utbildning

      Konstnärlig högskola

      Annan konstnärlig utbildning

      Annan utbildning



Beskriv din verksamhet de senaste tre åren

Beskriv översiktligt hur stipendiet skulle användas



Länkar till arbetsprover, webbsida och övriga upplysningar

Till ansökan ska följande bifogas:
• Personbevis från Skatteverket gällande Adress
• Meritförteckning/CV
• Arbetsprover via länkar till webbplats som anges i ansökan eller som pdf-dokument

som bifogas ansökan

Försäkran och underskrift
       Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och 
sanningsenliga. Jag är informerad om att studerande vid konstnärliga grund- och master-
utbildningar inte kan erhålla arbetsstipendium. Om jag beviljas arbetsstipendium förbinder jag 
mig att använda det i enlighet med vad jag angivit i ansökan. 
Jag samtycker till att Region Blekinge behandlar mina personuppgifter i enlighet med Dataskydds-
förordningen www.regionblekinge.se/om-region-blekinge/hantering-av-personuppgifter

Datum och ort

Namn

Ansökan skickas till kulturochbildning@regionblekinge.se

Jag försörjer mig endast på min konstnärliga verksamhet (försäljning, arvoden, stipendier,
utställningsersättning etc.)

Jag är fast anställd/har eget företag med annan inriktning/uppbär sjukersättning/pension som 

Yrkesverksamhet
För att få en uppfattning om omfattning av din yrkesverksamhet som kulturskapare ber vi dig fylla 
i några kompletterande frågor:

försörjning       
Ange vilken typ av sysselsättning/ersättning

Ange din tjänstgöringsgrad/ersättningsnivå (0-100 %)  _____
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