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REGLER FÖR STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSKULTURVERKSAMHET
Målet med stöd som utgår från barn- och ungdomskulturkontot är att alla barn och ungdomar
som bor i Karlstads kommun, oavsett funktionshinder, kön, social eller etnisk bakgrund ska få
möjlighet att vara delaktiga i konst- och kulturlivet.
Stödet syftar till att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att:
- ta del av ett brett och mångfacetterat kulturutbud avsett för barn och ungdomar
- själva få skapa och utvecklas i kulturpedagogiska verksamheter
- få möjlighet att visa upp eget skapande för andra
Kriterier för stöd:
- ett tydligt kulturperspektiv
- verksamheten riktar sig till barn och ungdomar (0-20 år)
- barn och unga har möjlighet att påverka form och innehåll
- att arrangören kan garantera en trygg och drogfri verksamhet
- att arrangören känner till och beaktar Karlstads kommuns horisontella perspektiv (bilaga)
Faktorer som vägs in vid bedömningen:
- verksamheten relevans i relation till bidragets syfte
- verksamhetens betydelse i arbetet med att uppfylla politiska målsättningar
- verksamhetens betydelse relaterat till övrigt kulturellt utbud i Karlstads kommun
- egenfinansiering i relation till sökt belopp
- verksamhetens sammanhang och struktur (är viktigare än enstaka nedslag)
Återrapportering ska ske inom tre månader efter avslutat projekt och innehålla:
- statistik i form av antal aktiva deltagare uppdelat på flickor och pojkar
- sammanställning av deltagarnas postnummer
- beskrivning av verksamhetens genomförande och måluppfyllelse
- ekonomisk redovisning
Stödet kan sökas av föreningar, organisationer, studieförbund, kulturinstitutioner, förvaltningar och skolor.
För skolor och förvaltningar, undantaget kultur- och fritidsförvaltningen, gäller att den egna finansieringen
ska uppgå till minst 50 procent av kostnaderna för projektet.
Nytt stöd kan sökas först efter att återrapportering av tidigare stöd skickats till kultur- och
fritidsförvaltningen. Verksamheter kan få stöd under maximalt tre år.
För mer information kontakta Åsa Svanström, tel. 054-540 24 39, e-post asa.svanstrom@karlstad.se
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ANSÖKAN OM STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSKULTURVERKSAMHET
Sökande:
Organisationsnr:
Fullständig adress:
Postnummer:
Ort:
Kontaktperson:
Telefon:
Mobil:
Fax:
Plusgiro/Bankgiro med clearingnr:
Kontoinnehavare:
E-post:
Hemsida:
Verksamhetsform:

□

Statlig
Kommunal
Ekonomisk förening:

□

Regional

□

Stiftelse

□

Aktiebolag
Annan:

□

Ideell förening

□

OM DU BEHÖVER MER UTRYMME TILL NÅGON PUNKT KAN SEPARAT BLAD BIFOGAS

Projektets namn:
Startdatum:
Söker
kr i stöd
Mål, vad vill ni uppnå med projektet?

Slutdatum:

Målgrupp, vilka skall nås av projektet?

Beskriv projektet, aktiviteter, samarbetspartners:
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Beräknad total budget för projektet*:
Varav egen insats:
Söker stöd:
Söker även från landsting / regionen:
Söker från statlig instans:
Andra medarrangörer, sökta medel:
Intäkter (deltagaravg. biljettint. osv)
Kostnader:

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

*Bifoga gärna utförlig budget separat.

Främjar projektet kulturell mångfald? Motivera i så fall hur:

Främjar projektet jämställdhet mellan könen? Motivera i så fall hur:

Är projektet tillgängligt för personer med funktionshinder? Motivera i så fall hur:

En återrapportering, enligt angivna kriterier (se hemsidan), skall inkomma efter avslutat
projekt inom tre månader. Den som inte fullföljt sitt projekt kan komma att bli
återbetalningsskyldig.
Ort:
Datum:
Underskrift:
Får du stöd från Karlstads kommun ska det synas i marknadsföringsmaterial, trycksaker och
liknande.
För stöd upp till 50 000 kr kan beslut fattas inom 14 dagar från det att ansökan inkommit.
Ansökan sändes till: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad
Märk kuvertet med ansökan om stöd till barn- och ungdomskulturverksamhet.
För frågor kontakta: Åsa Svanström tel. 054-540 24 39, asa.svanstrom@karlstad.
Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: västra Torggatan 26 www.karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Säte: Karlstad PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 5695-7244

