Stöd till kulturverksamhet
i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet
– så här går Det till:

Allmänna beskrivningar:

Projektstöd:

Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd:

Vem kan söka?

•
•
•
•
•

Förstärka kultur- och fritidsnämndens och kommunens mål och vision.
Bidra till ett aktivt föreningsliv.
Bidra till ett rikt och mångsidigt kulturliv som kommer hela kommunen till del.
Skapa möjligheter för eget skapande.
Stimulera till förnyelse inom kulturområdet.

Projektstöd kan sökas av föreningar, organisationer, nätverk eller enskild firma. Projektstöd ges till kulturprojekt. Ett projekt ska vara avgränsat från löpande verksamhet, ha ett
preciserat mål, ett tydligt start- och slutdatum samt ha en fastställd budget. Det ska tydligt
framgå vem som är projektägare.

För vad kan man söka?
Kultur- och fritidsnämndens mål
Kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun har tagit fram ett kultur- och fritidspolitiskt program. I programmet finns ett antal mål beskrivna som i sin tur syftar till att bidra
till kommunens övergripande vision: ”Västkustens kreativa mittpunkt”.
• Kultur för alla – kultur ska vara inkluderande och nå ut till både
etablerade och till nya grupper.
• Barnkultur – kulturen ska tillgängliggöras för barn och på ett sätt
som tilltalar barn
• Ungdomskultur – kultur för unga och på ungas villkor
• Kulturen som attraktionskraft – kultur som bidrar till att göra
Varbergs kommun till västkustens kreativa mittpunkt

Stödet ska stimulera till utveckling och förnyelse i kulturlivet. Ansökan som karaktäriseras av nytänkande och gränsöverskridande prioriteras. Projektet ska genomföras inom
Varbergs kommun. I ansökan ska det beskrivas hur projektet kan bidra till att nå kulturoch fritidsnämndens uppsatta mål.

För vad kan man inte få stöd?
Projektstöd betalas inte ut till politiska partier, religiösa samfund, välgörenhetsorganisationer eller projekt som drivs av kommunal, regional eller statlig aktör. Stöd utbetalas inte till
välgörenhetsprojekt, projektkostnader som innebär reseersättning samt lön eller arvode till
arrangör. Stöd ges inte till investeringar i lokaler eller utrustning.

När söker man?
Vad kan man söka för?
Kulturaktiviteter, projekt, arrangemang och verksamheter som är offentliga och publika
och som äger rum i Varbergs kommun.

Vilka stöd finns?
• Projektstöd
• Verksamhetsstöd till arrangörsföreningar

Ansökningar kan göras löpande under året. Ansökan ska lämnas in senast en månad
innan genomförande. Vid större projekt, kontakta gärna kultur- och fritidsförvaltningen
för en dialog. Ansökan ska göras genom att använda kommunens e-tjänst för projektstöd
eller på särskild blankett som finns att hämta på www.varberg.se under E-tjänster och
blanketter. Blanketten finns också att tillgå på kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan
25 i Varberg.

När sker redovisning och utbetalning?
Formella villkor:
• Ansökan ska göras på särskild blankett. Information och blankett finns på www.
varberg.se, under fliken e-tjänster och blanketter. Blankett finns också att hämta
på kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25 i Varberg.
• Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas
• Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, nätverk och enskild firma som
verkar inom kulturområdet
• I ansökan ska framgå hur arrangemanget eller projektet bidrar till att nå de av
nämnden uppsatta målen
• I alla annonser och tryckt material ska det tydligt framgå att kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun stöder projektet eller arrangemanget

Tid för utbetalning fastställs för varje enskild ansökan. Projektredovisning ska lämnas
senast fem månader efter avslutat projekt.
Särskilda villkor
• Förvaltningen ska meddelas när projekt äger rum t ex via pressmeddelande,
inbjudningar eller liknande
• Om ett projekt skjuts upp eller avsevärt förändras ska förvaltningen omedelbart
informeras. Om projekt eller verksamhet läggs ner eller om medel inte används
ska stödet återbetalas.
• I informationsmaterial som tas fram i samband med projektet ska det tydligt framgå
att kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun medfinansierar projektet.
• Beviljat stöd innebär inga garantier om fortsatt stöd.

Verksamhetsstöd till
arrangörsföreningar:
Vem kan söka?
Verksamhetsstöd till arrangörsföreningar kan sökas av föreningar som bedriver publika/
offentliga kulturaktiviteter inom kulturområdet fastställda i en verksamhetsplan för ett
år. En arrangörsförening är en förening som utövar en serie med kulturaktiviteter av
olika slag. Exempel kan vara en föreläsnings- eller konsertförening. I stadgarna ska tydligt framgå att syftet med föreningen är att bedriva kulturell verksamhet. Se också de
allmänna bestämmelserna.

Vem kan inte få stöd?
Stöd ges inte till politiska partier, religiösa samfund eller välgörenhetsorganisationer. Stöd
ges inte heller till verksamhet som bedrivs av kommunal, regional eller statlig aktör.

För vad kan man söka?
Föreningen ansöker på basis av verksamhetsplan och på det antal publika/offentliga
kulturaktiviteter som föreningen planerar att genomföra under kommande år. I ansökan
ska föreningen beskriva hur man genom sin verksamhet bidrar till att uppfylla de mål
som satts upp av kultur- och fritidsnämnden.

När söker man?
Ansökan lämnas in senast 31 december året före det kalenderår ansökan avser.
Särskild blankett för ansökan finns på Varbergs kommuns hemsida, www.varberg.se under
E-tjänster och blanketter, eller på kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25 i Varberg.

När sker redovisning och utbetalning?
Redovisning av föregående års verksamhet och ekonomi ska ske så snart föreningen
haft sitt årsmöte. Årsstödet betalas ut senast 3 veckor efter att redovisning lämnats till
kultur- och fritidsförvaltningen. Särskild blankett för redovisning finns på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se under E-tjänster och blanketter. Blanketter finns också
att hämta på kultur- och fritidförvaltningen, Norrgatan 25, Varberg.

Allmänna bestämmelser
för arrangörsföreningar:
• Verksamheten i föreningen ska eftersträva att det finns ett jämställdhetsperspektiv
i den verksamhet som bedrivs.
• Verksamheten i föreningen ska också ge förutsättningar för att alla ska kunna delta
oavsett kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning.  
• Det kommunala stödet avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna ska
därför själva bidra genom att betala en skälig medlemsavgift samt att i övrigt på
andra sätt medverka till stödjande av föreningens ekonomi. Stödet avser att täcka
en del av de totala kostnaderna.
• Bidragssökande organisation ska ha en sådan stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd kan motiveras. Föreningen ska ha stadgar som speglar en demokratisk och humanistisk grundsyn. Föreningen ska också bedriva en verksamhet som
strävar mot folkbildning, folkhälsa och tillgänglighet.
• Det ska tydligt framgå i föreningens stadgar att det primära syftet med föreningen
är att bedriva kulturell verksamhet.
• Stöd beviljas endast till föreningar skrivna och verksamma i Varbergs kommun.
• Ansökan ska vara underskriven av ordförande eller kassör.
• Stöd utbetalas till den sökande organisationens registrerade postgiro eller bankgiro.
• Om de grundläggande förutsättningarna för stödet ändras ska
utbetalat stöd återbetalas.
• Mottagare av stöd har skyldighet att till kultur- och fritidsförvaltningen ställa sina
räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning.
• Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen blir återbetalningsskyldig av utbetalat stöd.

Stefaco Grape

KULTUR I VARBERGS KOMMUN
Kulturens roll i samhället förändras hela tiden och kulturen ses alltmer som
en naturlig del i samhällsbyggnadsprocessen. Kulturen spelar en viktig roll
för en kommuns attraktivitet, tillväxt och varumärke – ett rikt kulturliv är lika
med en plats med en dynamisk utveckling. Men kulturen är också viktig för
individen. Varbergs kommun vill därför uppmuntra och stötta kulturen i olika
former och genom olika kanaler. Varbergs kommun anser att kulturen ska
utformas med medborgarna och dess behov i centrum. Kulturen ska bidra
till att ge möjlighet för samvaro, sammanhang och utveckling. Ett rikt kulturliv som bidrar till både samhällelig och personlig utveckling kräver bredd.
Kommunen vill genom sitt stöd till föreningar och projekt bidra till att ge plats
åt både etablerade kulturyttringar och åt det nya och det oprövade. Tillsammans skapar dessa områden dynamik och bidrar till kommunens vision om
att bli västkustens kreativa mittpunkt.  

Besöksadress: Norrgatan 25. Postadress: 432 80 Varberg. Telefon: 0340-88593.
E-post: kfn@varberg.se. Webbplats www.varberg.se

