BESLUT 2017-03-15

Riktlinjer för kulturbidrag
Kulturnämnden beslutade i oktober 2015 att efter många års uppehåll: ”Återinföra kulturbidrag till
föreningar, byalag m.fl. som bidrar till att förbättra livskvaliteten för dem som bor i Smedjebackens
kommun.” I 2017 års budget finns 50 000 kronor att fördela.
Kulturbidraget finns att söka antingen som projektstöd eller som evenemangsstöd. Projektstöd kan gå
till projekt inom olika konstområden eller offentliga kulturevenemang som arrangeras en gång eller
första gången. Evenemangsstöd kan hjälpa arrangörer av offentliga kulturevenemang som
återkommer under flera år i Smedjebackens kommun.
Projektstöd
Stöd kan gå till projekt inom olika konstområden eller offentliga kulturevenemang som arrangeras en
gång eller första gången. Stöd beviljas ett år i taget. Ett och samma projekt kan beviljas stöd under
högst tre år. Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje organisations verksamhet. Det finns
inga fastslagna max- eller minimibelopp.
Evenemangsstöd
Stöd för att arrangera ett offentligt kulturevenemang för dem som arrangerat samma evenemang
tidigare. Evenemangsstöd kan hjälpa arrangörer av offentliga kulturevenemang som återkommer
under flera år i Smedjebackens kommun. Sök det belopp som är rimligt för evenemanget.
Kulturnämnden ger inte stöd till hela evenemangets kostnad.
Vem kan söka
Projektstöd och evenemangsstöd kan sökas löpande under året av

o
o
o
o
o
o
o

ekonomiska och ideella föreningar
stiftelser
organisationer
aktiebolag
handelsbolag
enskilda firmor
privatpersoner

Vem kan inte söka
Antidemokratiska organisationer, offentliga organisationer och offentligt ägda bolag samt politiska
partier.
För vad kan man inte söka
o
o
o
o
o

Verksamhet med antidemokratisk inriktning
Verksamhet med övervägande partipolitisk inriktning
Verksamhet med övervägande religiös inriktning
Verksamhet med dominerande syfte att främja kommersiell näringsverksamhet
Produktion och utgivning av medier utan särskilt lokalt intresse
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Bedömningsgrunder för stöd
o Konstnärlig kvalitet
o Professionalitet
o Förnyelse – graden av förnyelse bl.a. utifrån estetik, teknik, metod, material, konstellation,
plats och idé.
o Tillgänglighet – Projekt och evenemang som kulturnämnden stödjer ska vara så tillgängliga
som möjligt. Särskild hänsyn ska tas till människor med funktionshinder. Redogörelse för
tillgänglighet ska finnas med i ansökan om stöd.
o Planering och genomförande – graden av trovärdighet.
o Målgrupper – vilka vänder den sökande sig till och hur planerar man att nå dessa.
o Geografisk spridning – var i Smedjebackens kommun äger verksamheten rum.
o Samarbeten – om och hur den sökande planerar att samarbeta med olika parter och om detta
innebär utvecklingsmöjligheter. Gäller även utbyten och samarbeten av internationell och
interkulturell karaktär.
o Jämlikhet och hållbarhet – hur arbetar den sökande för att bidra till ett jämlikt och långsiktigt,
hållbart samhälle.
Marknadsföring
I marknadsföringen av projekt och evenemang ska det tydligt framgå att det sker med stöd från
kulturnämnden, Smedjebackens kommun. Om detta inte görs är det grund för att stödet helt eller
delvis ska återbetalas.
Formella krav
Ansökan görs på särskild blankett och enligt upprättade anvisningar. Efterhandsstöd/förlustbidrag
beviljas inte. Redovisning av bidraget ska lämnas senast två månader efter projektet. All redovisning
sker på särskild blankett. Utebliven redovisning är grund för avslag av kommande ansökningar.
Checklista gällande tillgänglighet ska bifogas ansökan om stöd.
Budget
Kulturnämnden fastställer årligen budget för nämndens olika stödformer.
Beslut
Beslut om stöd fattas av kulturnämnden eller förvaltningschefen enligt kulturnämndens delegationsordning. Viss självfinansiering förutsätts. Beviljat stöd innebär inga garantier om fortsatt stöd.
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