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Tjänsteställe, handläggare  Datum  Beteckning  

Kultur och ideell sektor, Johanna Berglund  2023-02-10  Riktlinjer  

Riktlinjer – Främjandestöd litteratur 

Syftet med stipendiet är att främja litteraturen som konstform i Örebro län och skapa 

bättre förutsättningar och villkor för författare och andra personer i det litterära 

ekosystemet att verka i länet. 

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 som är över 18 år och 

bosatta eller huvudsakligen verksamma i Örebro län. Stöd beviljas högst en gång per 

kalenderår. Stipendierna kan enbart sökas av privatpersoner.  

Prioriteringar  
Grundläggande krav för stödet är att det ska användas för ett bestämt angivet syfte. 

Vid urvalet läggs stor vikt vid hur den sökande planerar att fördjupa och utveckla sin 

litterära praktik. Sökande ska visa upp minst en tidigare skriven text som visar på god 

litterär förmåga. Vid ansökan om lektörsstipendium bifogas offert från tillfrågad 

lektör. 

Ansökan ska vara komplett. Ofullständiga ansökningar kommer ej att handläggas. 

Ansökningarna hanteras av en handläggare inom Region Örebro län tillsammans med 

utsedd referensgrupp. Då medlen är begränsade görs ett urval bland ansökningarna, 

vilket innebär att alla sökande inte är garanterade stöd. Det sökta beloppet kan också 

komma att justeras.  

Hur mycket kan du söka?  
Stödet utgörs av ett personligt stipendium om högst 25 000 kronor. Beviljade medel 

betalas ut direkt till det konto som angetts i ansökan. 
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När kan du söka?   
Ansökningsdatum anslås på Region Örebro läns webbsida. Ansökningarna börjar 

handläggas först efter sista ansökningsdag och handläggningstiden kan uppgå till en 

månad från sista ansökningsdag räknat. Det går inte att söka retroaktivt. 

Villkor för stöd och uppföljning   
Uppföljning i form av en kort skriftlig rapport med ekonomisk redovisning ska lämnas 

senast ett år efter utbetalat stipendium. Skulle processen ta en annan väg än planerat 

diskuterar vi tillsammans eventuell revidering.  

 

Offentlig handling   
Genom att skicka in en ansökan till Region Örebro län blir ansökningsmaterialet 

offentlig handling. Regionen kan i samband med beviljat beslut komma att publicera 

sökandes namn, information om projektet samt beviljat belopp i sina 

kommunikationskanaler. Genom att lämna in ansökan godkänner sökanden detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress 

Region Örebro län  
Regionkansliet  

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Besöksadress  
Eklundavägen 2, Örebro  

Tel: 019-602 10 00  
Organisationsnummer: 232100-0164 

www.regionorebrolan.se  


