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Riktlinjer Dansproduktionsstipendium 

Syfte 
Syftet med stipendiet är att främja produktion av nya dansverk i Örebro län och 
möjliggöra för danskonstnärer att verka och utvecklas i länet. Stipendiet avser 
användas för att möjliggöra skapande av dansproduktion och kan endast tilldelas den 
som är huvudsakligt ansvarig för den konstnärliga processen. Vi eftersträvar en jämn 
fördelning gällande genus och etnicitet bland de utdelade stöden och stipendierna. 
 

Grundläggande krav 
• Vara professionellt verksam inom dansfältet samt ha en avslutad dans- 

/koreografutbildning eller alternativa dansutbildningar/kurser.  
• Sökande person ska vara bosatt eller regelbundet verksam i Örebro län.  
• Ansökan ska presentera den konstnärliga idén och hur produktionen ska möta sin 

publik, samt innehålla en budget där det framgår hur de sökta medlen ska 
användas. Till ansökan ska även bifogas CV.  

• Den färdiga dansproduktionen ska uppfylla Kulturrådets kriterier för 
tillgänglighetsinformation: ”Samtliga organisationer som arrangerar publik 
verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via kultursamverkansmodellen 
[indirekt genom detta arrangemangsstöd] ska ha information om tillgängligheten 
till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala 
medier eller fristående evenemangskalendrar som används.”  

Läs mer på www.kulturradet.se  
 

Prioriterade kriterier  
• Produktioner med flera finansiärer/stödgivare 
• Produktioner som har en plan för turné/spridning av verket 
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Vem kan söka och hur mycket?  
• Privatpersoner över 18 år som är professionellt verksamma inom dansfältet kan 

söka dansproduktionsstipendiet. Den som söker ska vara huvudsakligt ansvarig 
för den konstnärliga processen i produktionen 

• Dansproduktionsstipendiet är upp till 30 000 kr  

När kan du söka?  
Ansökningarna handläggas efter sista ansökningsdag som infaller tre gånger årligen: 
15 februari, 15 maj och 15 september. Handläggningstiden kan uppgå till en månad.  

Utbetalning 
Beviljade medel betalas efter beslut ut till i ansökan angivet konto. 

Villkor för stöd och uppföljning 
Villkor för stöd och uppföljning Region Örebro län/Dans i Örebro län ska anges som 
stödgivare i allt kommunikationsmaterial kring produktionen. Logotyper finns att 
tillgå på begäran.  
 
Uppföljning i form av en skriftlig rapport med ekonomisk redovisning ska lämnas i 
efter avslutat arbete. Blankett för detta finns på webben. Kvitton behöver inte lämnas 
in, men ska kunna visas upp på begäran och styrka utfallet.  

Om projektet avbryts, förändras eller försenas 
Vid oförutsedda händelser som påverkar dansproduktionens genomförande önskar vi 
emotta en revidering av ansökan som beskriver de förändrade förutsättningarna och 
hur de påverkar slutresultatet. Det kan handla om förändringar i budget, att 
senareläggs, eller att innehåll och form förändras. Innan sökande går vidare med ett 
förändrat arrangemang så ska godkännande på inlämnad revidering inväntas. I de fall 
revideringen inte godkänns ska sökanden inte spendera mer av beviljade medel utan 
betala åter det belopp man ännu inte förverkat. Sökanden är inte skyldig att återbetala 
belopp som fram tills revideringen använts i linje med. 

Kontakt 
Johanna Ström 
Utvecklingsledare dans 
Region Örebro län – Dans i Örebro län 
E-post johanna.strom3@regionorebrolan.se 
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