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Villkor för att få kulturprojektbidrag
Kulturprojektbidrag kan sökas av idéella föreningar för projekt som är öppna för alla och berikar och/eller
utvecklar kulturlivet i Örebro samt har en tydlig lokal förankring.
För att man ska erhålla bidrag krävs att projektet är i överensstämmelse med av kommunfullmäktige i december
2002 antaget Kulturpolitiskt program för Örebro kommun och de sju nationella målen för kulturpolitiken.

Vilka kan söka?
•

Kan sökas av idéella föreningar och organisationer med tydlig lokal förankring.

•

För att erhålla bidrag krävs att projektet är i överensstämmelse med av kommunfullmäktige i
Kulturpolitiskt program.

•

Projekt och arrangemang som initieras av kulturföreningar som redan erhåller verksamhetsbidrag på
mer än 100.000:-. Kulturprojektbidraget kan endast sökas till projekt som tydligt är utöver ordinarie
verksamhet.

Bra att veta
•

Var ute i god tid! Ni kan inte söka stöd för ett projekt som är genomfört eller som ska genomföras inom
snar framtid.

•

Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer
projektets konstnärliga kvalitet, planering, ekonomi med mera. Vi tar också hänsyn till mångfalden och
balansen i kulturutbudet.

•

Det händer att vi ger stöd med ett mindre belopp än det ni ansökt om, vilket betyder att ni kanske måste
ändra er planering.

Information om ansökan
•

Ansökan insändes till Kultur- och fritidsförvaltningen i god tid före arrangemanget/projektets
genomförande. Redovisning av kulturprojektbidrag lämnas via webbformulär senast fyra veckor efter
projektets genomförande.

•

Ansökan ska innhålla: Arrangör, medarrangör, projektbeskrivning, syfte, beskrivning av genomförandet,
plats för genomförande, marknadsföring samt specificerad budget.

•

Besked om när ni fått projektstöd eller inte kommer 1-2 månader efter sista ansökningsdatum.

•

Det ska framgå vid information om projektet att det stöds av Kultur- och fritidsförvaltningen. Om
sponsring förekommer ska redovisning av Kulturnämndens stöd göras på lika villkor som övriga
sponsorer.

Ansökan skickas till
Kulturnämnden
Box 32500
701 35 Örebro

Kultur- och fritidsförvaltningen, Örebro kommun
Boxadress:
Besöksadress:
Box 32500
Åbylundsgatan 8A
701 35 Örebro
702 32 Örebro

019-21 10 00 Servicecenter
kultur.fritid@orebro.se
www.orebro.se

