
Sökande Här skriver ni namn på till exempel förening, förskola, skola, fritidsgård, församling.

Namn:

Kontaktperson Här skriver ni namn på kontaktperson (personen måste vara över 18 år)

Namn: 

Adress:

Telnr: Mobilnr:

E-post:

Beskrivning av projektet Här beskriver ni idén som ni söker ekonomiskt stöd till.
Sätt ett namn på projektet. Gör gärna en tidsplan. 

Projektet riktar sig till: Ge exempel på vilka ni vill nå ut till, till exempel åldersgrupp och antal.

Ange födelseår på deltagarna i projektet: 

Projektet beräknas vara klart: Skriv datum och år. Projektet måste vara klart senast i maj 2022.

Projektet redovisas: Ange eventuellt ytterligare tillfällen än under Ungkulturfestivalen, tid och plats.

Skriv gärna på separat papper om ni behöver mer utrymme.

Blanketten fortsätter på nästa sida.
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NOVASTIPENDIET

N

järfälla ungkulturstipendium

Projektnamn: 



Ekonomisk kalkyl Beskriv uppskattningsvis vilka kostnader projektet kan ha.
Redovisa vad pengarna ska gå till.

Sätt kryss. 

     Vi har även sökt bidrag från annat håll till det här projektet.
     Vi har inte sökt bidrag från annat håll till det här projektet.
     Projektet beräknas ge intäkter.
     Projektet beräknas inte ge intäkter.
     Försäljning av produkter som tillverkats inom projektet kan förekomma.

      Vi har tagit del av NovaStipendiets stadgar och förbinder oss att följa dem.

Underskrift Här skriver kontaktpersonen sin namnteckning.

Jag godkänner att Järfälla kommun samlar in mina personuppgifter i syfte att kunna kontakta 
mig och att kunna kommunicera via mail, hemsidor och via tryckta media kring vårt projekt. 
Jag har samtycke från medverkande personer i projektet att publicera deras personuppgifter. 
Läs mer om dina rättigheter, hur Järfälla kommun hanterar personuppgifter samt hur du 
kommer i kontakt med dataskyddsombudet på www.jarfalla.se/samtycke.

Blanketten skickas med post senast 31 mars 2021 (poststämpelns datum gäller) till:  
Lina Larsson, Järfälla kultur 177 80 Järfälla. Du kan också mejla till lina.larsson2@jarfalla.se



STADGAR
Stadgar för NovaStipendiet - 
instiftat av Jakobsbergs 
Centrum Galleria AB, HSB 
Norra Stor-Stockholm och 
Järfällahus AB i Järfälla  
samt Järfälla Kultur.

1§ 
NovaStipendiet (Järfälla 
ungkulturstipendium) är instiftat 
av Jakobsbergs Centrum 
Galleria AB, HSB Norra  
Stor-Stockholm och Järfällahus 
AB i Järfälla, tillsammans med 
Järfälla Kultur/Järfälla kommun.

2§
NovaStipendiet delas ut varje 
år under ungkulturfestivalen,  
så länge instiftarna och Järfälla 
Kultur/Järfälla kommun är 
överens om det.

3§
NovaStipendiet är instiftat för 
att kunna ge stöd åt intressanta 
och utvecklande idéer och 
projekt på kulturområdet, där 
barn och unga själva är med 
och bestämmer om projektets 
innehåll och utformning.

4§
NovaStipendiet beviljar 
stipendiemedel för idéer eller 
projekt under ett år. Målgrup-
pen är barn och unga under 
20 år, som bor i Järfälla eller 
på något annat sätt har 
anknytning till Järfälla, till 
exempel går i skolan här. 

5§ 
De idéer eller projekt som 
erhåller stipendium ska redovi-
sas året därpå. För alla idéer 
eller projekt som beviljats medel 
ska en skriftlig redovisning 
lämnas in senast den 1 maj 
följande år. Av redovisningen 
ska framgå hur stipendiemedlen 
använts. I samband med 
ungkulturfestivalen ska också en 

redovisning ske helt eller delvis, 
exempelvis i form av en ut-
ställning, en konsert, en pjäs 
eller liknande, beroende på 
idéns/projektets karaktär.  
I december varje år görs en 
avstämning av Järfälla Kultur 
och stipendiaten/stipendia-
terna.

6§
NovaStipendiet kan sökas av 
föreningar, förskolor, skolor, 
kommunala enheter som 
exempelvis kulturskolan, 
fritidsgårdarna och ungdomens 
hus, församlingar, institutioner, 
kulturgrupper och liknande, men 
inte av privatpersoner, av 
företag eller av politiska 
föreningar. 

7§
Ansökningstiden för stipendiet 
är 1 januari – 15 mars varje år. 
Ansökan görs på en speciell 
blankett, som rekvireras från 
Järfälla Kultur eller skrivs ut från 
Järfälla kommuns hemsida. Den 
ska lämnas eller skickas till 
Järfälla Kultur senast den  
15 mars det år man söker 
stipendiet.

8§
Stipendiet delas ut av en 
kommitté. I kommittén finns en 
representant vardera för 
Jakobsbergs Centrum Galleria 
AB, HSB Norra Stor-Stockholm 
och Järfällahus AB samt två 
representanter för Järfälla 
Kultur/Järfälla kommun. Vem 
eller vilka som får stipendiet 
beslutas senast i slutet av april 
månad. Kommittén kan välja att 
utse en eller flera stipendiater. 

9§
Om projektet helt eller delvis 
inte genomförs har stipendie-
kommittén rätt att besluta om att 
kräva en återbetalning av 

stipendiet. Den som har fått 
stipendiet ska i så fall så snart 
som möjligt anmäla eventuella 
avvikelser från den ansökan 
stipendietilldelningen grundar 
sig på till Järfälla Kultur, som 
sammankallar stipendie- 
kommittén. 

10§
Om stipendiekommittén 
bedömer att ingen ansökan har 
inkommit som uppfyller kraven, 
äger stipendiekommittén rätt att 
fatta beslut om att inte betala ut 
stipendiet.

11§
Stipendiestiftarnas namn 
(Jakobsbergs Centrum Galleria 
AB, HSB Norra Stor-Stockholm, 
Järfällahus AB och Järfälla 
Kultur/Järfälla kommun) ska 
finnas med i all marknadsföring 
som görs av de projekt som fått 
bidrag beviljade (både i tryckt 
material samt på eventuella 
hemsidor) samt i all kommunika-
tion gentemot allmänheten.

12§
Stadgarna ska utvärderas vart 
tredje år av stipendiestiftarna 
samt Järfälla Kultur.

Stadgarna ursprungligen 
antagna 2008-12-09 av 
Jakobsbergs Centrum Galleria 
AB, HSB Norra Stor-Stockholm 
och Järfällahus AB i Järfälla 
samt kultur- och fritidsnämnden  
i Järfälla.
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