Kulturnämnden

Bidrag till kulturarrangemang eller kulturaktivitet villkor
Syftet med bidraget är att stötta kulturarrangemang eller kulturaktiviteter som
stärker, tillgängliggör och utvecklar kulturlivet i Örebro kommun.
Vem kan ansöka
Bidraget kan sökas av två olika kategorier:
- Ideella föreningar och organisationer
- Juridiska personer (exempelvis organisationer, stiftelser och bolag) samt
personer som har F-skattsedel som enskild näringsidkare (enskild firma).
Allmänna villkor
För ideella föreningar och organisationer:
För att få bidrag ska föreningen följa de allmänna villkor som finns för
bidragsberättigad förening inom Kultur- och Fritidsnämnden.
För juridiska personer:
För att få bidrag ska följande kriterier uppfyllas:
- Den sökande kan inte beviljas bidrag om den eller någon av deras
företrädare, i verksamheten:
1. Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den
enskildes grundläggande fri- och rättigheter
2. Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla
människors lika värde
3. Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1
eller 2, eller
4. Motarbetar det demokratiska styrelseskicket
5. Uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger
Ansökan
Ansökan ska skickas in via Örebro kommuns bidragssystem eller annat anvisat
formulär. Ansökningar som inte inkommer enligt anvisning kommer att avvisas
och ej behandlas.
Om det är en kommun- eller länsövergripande kulturaktivitet ska verksamhet för
Örebro kommun särredovisas både verksamhetsmässigt och budgetmässigt i
såväl ansökan som redovisningen av arrangemanget eller aktiviteten.
Vad kan man söka för?
Bidraget går att ansöka för aktivitet eller verksamhet inom konstarterna som:
- Är öppen för allmänheten
- Kommer Örebro kommuns invånare till gagn
- Bidrar till Örebro kommuns kulturpolitiska program

-

Är tydligt avgränsad både verksamhets- och budgetmässigt

Bidrag går att ansöka för planering, förberedelser och genomförande av
kulturverksamhet.
För föreningar som söker bidrag till kulturverksamhet kan bidrag till
kulturarrangemang eller kulturaktivitet sökas för aktiviteter som inte ryms inom
verksamhetsbidraget. Det kan exempelvis vara för att nå nya målgrupper, projekt
med tydlig början och slut, uppstartbidrag för verksamhet som sen
självfinansieras eller anpassningar för att utveckla befintlig verksamhet.
Vad kan man inte söka för?
Bidrag kan inte beviljas till:
- Verksamhet som kan bäras ekonomiskt utan bidrag
- Aktivitet med syfte att deltagare ska uppfylla delar i en läroplan
- Intern verksamhet såsom medlemsarrangemang
- Verksamhet som redan har genomförts vid ansökningstillfället
- Verksamhet som bedrivs av offentligt finansierade institutioner,
förvaltningar och bolag
- Medieutgivning
- Högtids- och helgdagsfirande
-

-

Uppdrag med stöd från Kulturnämnden som föreningen får ekonomisk
ersättning för.
Verksamhet som föreningen inte är arrangör för (exempelvis uppträdande
vid annan arrangörs evenemang eller föreställning).
Partipolitisk verksamhet. Med partipolitisk verksamhet menas exempelvis
kulturinslag på evenemang för partimedlemmar, på evenemang med syfte att
rekrytera partimedlemmar eller på aktiviteter och evenemang med syfte att
marknadsföra partiet.
Religiös verksamhet. Med religiös verksamhet menas exempelvis mässor,
gudstjänster, ceremonier, högtidsfirande, söndagsskola,
konfirmationsundervisning och högläsning ur religiösa skrifter. Däremot kan
religiösa föreningar ansöka om bidrag till kulturarrangemang som
huvudsakligen inte har religiösa inslag.

Bidrag får inte användas för att finansiera annan verksamhet än för den som är
ansökt och beviljad.
Stoppdatum och beslut
Bidraget till kulturarrangemang eller kulturaktivitet är uppdelat i två delar:
- Mindre bidrag till kulturarrangemang eller kulturaktivitet (under ett
prisbasbelopp). Bidraget söks och beslutas löpande under året.
- Större bidrag till kulturarrangemang eller kulturaktivitet (över ett
prisbasbelopp). Bidraget har två stoppdatum under året, 28 februari och 31
augusti. Beslut fattas på Kulturnämndens sammanträde i maj respektive
november.
Egen finansiering
Bidraget kan endast utgöra maximalt 70 procent av den totala kulturaktivitetens
kostnad. Resterande del kan finansieras på olika sätt (exempelvis sponsorer,
andra bidrag, egna medel).
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Prioritering och fördelning av bidraget
Inkomna ansökningar kommer att prioriteras utifrån Kulturnämndens
hållbarhetskriterier för föreningsbidrag samt hur ansökan bedöms bidra till
utvecklingen av kulturlivet i Örebro kommun.
Kulturverksamhet som fått bidrag tidigare år kan komma att prioriteras lägre.
Samverkan inom den sökta verksamheten med andra organisationer eller aktörer
kommer att prioriteras.
Redovisning och uppföljning
Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska lämnas in till Kulturoch fritidsförvaltningen senast tre månader efter genomförd aktivitet.
Redovisningen ska inbegripa en uppföljning av de uppgifter som lämnats i
ansökan. Bristfällig redovisning eller ej inskickad redovisning kan medföra
återbetalningsskyldighet av hela eller delar av det beviljade bidraget.
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