Bidragsregler för kultur
i Gagnefs kommun

__________________________________________________________
Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 § 159, dnr 2013:417/80. Gäller
from 2014-01-01 tills vidare.

Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet
•
•
•

•

Bidra till ett kulturutbud av hög kvalitet för kommunens alla
medborgare, oavsett ålder, kön eller social tillhörighet.
Främja nyskapande och förnyelse.
Främja bevarandet och nyttjandet av det rika kulturarv som finns
i kommunen i form av hantverk, hembygdsgårdar, kulturmiljöer,
musik, dialekter mm.
Bidra till ökad bildning, fördjupning, och delaktighet i det
offentliga samtalet.

Villkor för kulturbidrag
•

•

•
•

•

•
•

•

Ges till ideella föreningar som arbetar enligt demokratiska
principer, inte till privatpersoner. (Gäller ej stödet En snabb
slant).
Ges till offentliga, icke vinstdrivande kulturarrangemang/projekt
som har svårt att hitta annan finansiering. Gagnefs kommun
beviljar inte bidrag till 100 % av kostnaderna. Viss egen
finansiering förutsätts (som tex entréintäkter, bidrag från annat
håll, sponsring, försäljning av fika osv).
Arrangemangen/projekten ska äga rum i Gagnefs kommun.
Vid beviljande av arrangörsbidrag, projektbidrag och En snabb
slant ska verksamheten/projektet redovisas efter
verksamhetsår/projektets genomförande. (För arrangörsbidraget
menas årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Projektbidraget
och En snabb slant redovisas på särskild blankett).
Om föreningen inte genomför arrangemanget/projektet som
beskrivet i ansökan kan föreningen bli återbetalningsskyldig. Om
arrangemanget/projektet förändras under tid ska detta
rapporteras till Kultur- och fritidssektionen, så att en ny prövning
kan göras.
Arrangemanget ska vara politiskt och religiöst obundet.
Arrangemanget måste marknadsföras så folk har en chans att
veta om det i förväg, exempelvis genom annonser i tidningar,
affischer, sociala medier osv.
Gagnefs kommun ska finnas med i marknadsföring med logga
och/eller formuleringen ”Med stöd från Gagnefs kommun”.

Bidragstyper
•
•
•
•

Arrangörsbidrag
Projektbidrag
En snabb slant
Bidrag för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader
- drift
- investering (kopplat till driftsbidraget, och kan endast sökas av
driftsbidragstagare)

Arrangörsbidrag
Ett arrangörsbidrag söker man för en serie arrangemang eller något/några få mindre, fristående
arrangemang under ett kalenderår. Arrangemangen är offentliga och riktar sig till en publik, tex
utställningar, filmvisningar, konserter, föreställningar, föredrag, seminarier, uppläsningar, kulturaftnar
mm. Bidraget gäller för kostnader kring produktionen av arrangemangen såsom arvoden,
marknadsföring, lokalhyra mm.
Arrangörsbidraget kan sökas av ideella föreningar, ej privatpersoner.
Man ansöker en gång per år, senast 31 mars. Utbetalning sker under våren, innevarande år.
Ansökan görs på särskild blankett och i den bifogas årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.
Redovisning sker i form av bifogande av ovan nämnda handlingar i samband med ny ansökan.

Projektbidrag
Ett projektbidrag söker man för enstaka offentliga kulturprojekt som genomförs och avslutas inom en
begränsad tid, tex en festival, utställning, konsert eller föreställning mm. Bidraget gäller för kostnader
kring produktionen av projektet såsom arvoden, marknadsföring, lokalhyra mm.
Projekt som är nyskapande inom sin genre och projekt som syftar till att nå nya publikgrupper eller
arbetar gränsöverskridande premieras.
Projekten ska vara på professionell nivå, men även amatörprojekt kan beviljas om kvaliteten är hög.
Bidrag till produktion av media såsom böcker, skivor osv beviljas i mycket begränsad omfattning, med
höga kvalitetskrav, och endast om det föreligger ett starkt lokalt kulturellt intresse.
Det är två ansökningstillfällen under året, 31 mars för perioden 1 maj - 31 oktober (även hela året)
och 30 september för perioden 1 november - 30 april (nästkommande år).
Projektbidraget kan sökas av ideella föreningar, ej av privatpersoner.
Projektbidrag kan ej sökas av föreningar som blivit beviljade arrangörsbidrag, om inte särskilt tungt
vägande skäl kan anges.
Ansökan och redovisning efter avslutat projekt görs på särskild blankett.

En snabb slant
En snabb slant är ett kommunalt stöd med syfte att främja ungdomars kreativitet. Idén är att stödja
unga människor i konst- och kulturprojekt, att hjälpa till med förverkligandet av en idé inom
kulturområdet. Det kan vara en konsert, en dansuppvisning, fotoutställning, ett föredrag, en debatt
mm. Projekten kan även angränsa till teknik, naturkunskap, idrott, fysik, matematik, historia och
språk.

Stödet ges inte till skapandet av en film eller andra medier, skriva en bok eller spela in en skiva.
Däremot går det bra att söka för filmvisningen eller konserten med musik från skivan.
Stödet kan sökas av ungdomar folkbokförda i Gagnefs kommun i åldern 13-23 år. Projektet ska
initieras av ungdomarna själva och ges inte till projekt som drivs av andra än de sökande.
Undomar under 18 år måste ha en vuxen person med i projektet som referens- och stödperson. Det
kan vara en lärare, fritidsledare, förälder el dyl.
Projektet måste genomföras i Gagnefs kommun.
Projektet är offentligt. Stödet ges inte till slutna grupper.
En snabb slant är ett engångsbelopp, för ett enstaka projekt.
Stödets maximala belopp är 5000 kronor.
Stödet ges inte till kommersiella och vinstdrivande projekt.
Stödet ges inte till inköp av utrustning och dyl, om inte tungt vägande skäl föreligger.
En snabb slant finns tillgängligt senast tre veckor efter det att ansökan inkommit till Kultur- och
fritidssektionen. Ansökan ska vara inne senast en månad innan projektets genomförande.
Ansökan görs på särskild blankett. Senast en månad efter projektet ska en redovisning inlämnas på
särskild blankett.
Stödet betalas ut i form av ett stipendium.

Bidrag för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader
- Drift
Bidraget är ett stöd till drift och löpande underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är en
del av vårt kulturarv och som ägs eller förvaltas av förening eller stiftelse. Stor vikt läggs vid att
byggnaden är tillgänglig för allmänheten i alla åldrar och att verksamheten utvecklas och är
publikinriktad.
Förening som avser söka driftsbidrag, uppmanas förhandskontakta Kultur- och fritidssektionen för att
få byggnaden/byggnaderna godkända som bidragsgrundande.
Bidraget är baserat på del av prisbasbeloppet närmast föregående år.
Överenskommelse tecknas i samband med årligt föreningsbesök om förutsättningar för driften av
byggnaden/byggnaderna.
Föreningen kontaktar Kultur- och fritidssektionen för bokning av det årliga besöket efter årsmötet
samt insändandet av ny förvaltningsberättelse till Kultur- och fritidssektionen.

- Investering
Investeringsbidrag kan sökas för restaurering av driftsbidragsberättigad byggnad mm, ingående i
föreningens långtidsplan, eller för akuta och oförutsedda kostnader som drabbar byggnaden.
Investeringsplanen uppdateras årligen vid föreningsbesök i samband med tecknande av driftsbidrag.
Bidrag kan uppgå till maximalt 75 % av investeringskostnaden. Beslut fattas av kommunstyrelsen
(eller via delegation, beroende på beloppets storlek).
Ansökan görs på särskild blankett. Till ansökan ska bifogas offert och/eller en noggrann
kostnadskalkyl, samt kopia på protokoll som visar styrelsebeslut beträffande investeringen.
Investeringens påverkan på framtida driftskostnader ska också anges.
För att ansökan ska behandlas får inte arbetet ha påbörjats innan beslut är fattat.
Bidraget betalas ut mot kopior på fakturor. Fakturorna skickas in efterhand och beviljad procentsats
på fakturerade belopp betalas tills hela bidragsbeloppet har nyttjats. Bidraget betalas endast ut det
kalenderår som bidraget avser.

Praktisk information
Det är Kultur- och fritidssektionen som handlägger bidragsärenden. Kontaktperson är
allmänkulturansvarig.
Ansökningsblanketter, redovisningsblanketter och information finns på www.gagnef.se/kultur
Eller beställ per telefon eller post från Kultur- och fritidssektionen, Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef.
Tel 0241-15148.

