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Riktlinjer Främjandestöd litteratur
Nytt sökbart stipendium inom området litteratur i Örebro
län
Genom infrastruktur, främjandeverksamhet och talangutveckling vill Litteratur
Örebro län stärka litteraturens ställning i länet och vara en möjliggörare för de
personer som verkar i det litterära ekosystemet.
Syfte
Från och med våren 2021 kan du söka stöd i form av ett litteraturstipendium. Syftet
med stipendiet är att främja litteraturen som konstform i Örebro län. Vi vill skapa
bättre förutsättningar och villkor för författare och andra personer i det litterära
ekosystemet att verka i länet, samt bidra till och stimulera en ökad mångfald och
bredd inom området.
Stipendiet kan bland annat användas till att göra det möjligt för dig som författare att
koncentrera dig på och utveckla ditt författarskap, till exempel genom
sammanhängande skrivtid. Det kan också användas som bidrag till lektörsstöd,
utgivning, eller något annat som rör utveckling av litteraturen som konstform i Örebro
län. Vi ser gärna ansökningar som är genreöverskridande och syftar till att utveckla
nya uttrycksformer.
Vem kan söka?
Stipendierna kan sökas av etablerade och blivande författare i Örebro län. Du kan
endast söka ett av stipendierna i denna utlysning. Stipendierna kan denna gång enbart
sökas av privatpersoner.
Grundläggande krav och kriterier
Grundläggande krav för stödet är att det ska användas för ett bestämt angivet syfte.
Den som söker ska vara bosatt i eller huvudsakligen verksam i Örebro län.

www.regionorebrolan.se

2 (2)

Prioriteringar
Vi strävar efter en bred representation gällande kön, ålder, etnicitet, uttryck och
geografisk spridning bland de sökande.
Vi tar hänsyn till hur den sökande planerar att använda medlen för att fördjupa och
utveckla den litterära praktiken.
Vid ansökan om lektörsstipendium bifogas offert från tillfrågad lektör.
Hur mycket kan man söka?
Max 30 000 kronor.
När kan man söka?
4 maj till och med 31 maj 2021.
Villkor för stöd och uppföljning
Uppföljning i form av en kort skriftlig rapport med ekonomisk redovisning ska
lämnas senast 1 juni 2022. Skulle processen ta en annan väg än planerat diskuterar vi
tillsammans eventuell revidering.
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