ANSÖKAN OM
ARRANGEMANGSBIDRAG

Föreningar som arrangerar verksamhet för allmänheten har möjlighet att få bidrag
både för kulturarrangemang, som exempelvis teaterföreställningar, konserter eller
festivaler, och för större idrottstävlingar.
För produktioner och programverksamhet finns möjlighet att söka ett samlat bidrag för
arrangemang under en säsong. Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:
• i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud av publika
arrangemang,
• i vilken utsträckning arrangemangen är nyskapande,
• arrangemangets samhällsrelevans, alternativt nivån på tävlingar, och
• förväntat antal deltagare respektive publik/åskådare.
Arrangemang som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras.
För arrangemang med inträde, där budgeten är osäker, är det möjligt att ansöka om
en förlustgaranti upp till ett beslutat belopp. Det finns även möjlighet att ansöka om
undantag från avgifter i nämndens prislista för lokaler och material.

Förening

Föreningens namn
Antal medlemmar i föreningen
förra året

Antal medlemmar som är
flickor

Antal medlemmar som är
pojkar

Kontaktperson med kontaktuppgifter

Antal medlemmar som är
män

Namn

Telefon

Adress

Mobiltelefon

Postnummer

Ort

e-post

Ansökan avser
Bidrag för ett arrangemang/evenemang  

Bidrag för en serie, säsong, period eller uppsättning

Antal medlemmar som är
kvinnor

Vilket/vilka arrangemang söker ni bidrag för?

Beskriv arrangemanget kortfattat
(till exempel kurdisk kulturafton,
teateruppsättning, eller SM i
bågskytte) och motivera varför
arrangemanget ska få stöd.
Ansökningarna bedöms utifrån
kriterierna ovan. Lägg gärna till
en bilaga med mer information.

Vilka medverkar i arrangemanget?

När genomförs arrangemanget?

Var genomförs arrangemanget?

Beskriv vilken lokal som kom
mer att användas och i vilken
utsträckning den är tillgänglig för
personer med funktionsnedsätt
ning (exempelvis rörelsehinder,
nedsatt syn eller hörsel).

Sker arrangemanget tillsammans med andra föreningar eller organisationer? I så fall vilka?

Hur informerar ni om arrangemanget?

Informationen bör anpassas till
målgruppen (exempelvis turister,
skolungdomar eller boende i
ett visst område) och kan till
exempel ske genom affischering,
annonser, information via kom
munens Evenemangsguide på
eskilstuna.se, sociala medier som
Facebook eller på andra sätt.

Hur många tror ni kommer till arrangemanget?

Gör en bedömning/uppskattning
av hur många ni tror kommer
att delta i och besöka arrange
manget. Vid flera arrangemang,
bedöm ett genomsnittligt antal per
tillfälle. Ungdomar räknas som
pojkar och flickor upp till 20 år.

Deltagare/medverkande, totalt

Publik, åhörare, besökare, totalt

varav pojkar

varav män

varav pojkar

varav män

varav flickor

varav kvinnor

varav flickor

varav kvinnor

BUDGET

Skriv hur mycket ni tror att olika saker kommer att kosta (till exempel lokaler och information) och om ni kommer att få in några
pengar vid arrangemanget (exempelvis genom inträde/biljettförsäljning).Skriv även om ni har sökt bidrag från annat håll.

Kostnader
Gage/arvode

Intäkter
Stöd från medarrangör
/annat bidrag

Sociala avgifter

Entré/deltagaravgift

Resor/traktamente

Egen insats

Marknadsföring

(exempelvis annonser, affischer)

Övrigt

Hyror och teknisk utrustning

Totala intäkter

Övrigt
Totala kostnader
Hur många timmars ideellt arbete kräver arrangemanget?

tim

Gör en uppskattning av hur många timmar ni kommer att arbeta ideellt för att genomföra arrangemanget.
Om det är flera arrangemang, skriv det totala antalet timmar.

Sökt bidragsbelopp/förlustgaranti

kr

För arrangemang med inträde eller andra betydande intäkter, ges en förlustgaranti upp till ett visst belopp
istället för bidrag. Detta innebär att föreningen efter arrangemanget måste redovisa hur mycket allt har
kostat och hur mycket pengar man har fått in. Föreningen får bara stöd om arrangemanget innebär en
kostnad för föreningen totalt sett.

Vi söker undantag från följande avgifter enligt kultur- och fritidsnämndens prislista
I undantagsfall kan en förening slippa betala avgifter enligt kultur- och fritidsnämndens prislista för lokaler
och utrustning. Skriv här vilka undantag ni söker, samt vad det kostar
kr
kr
kr

Total summa (sökt bidrag samt sökta undantag från prislistan)

Övriga kommentarer

Eventuella bilagor

Underskrift
Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

kr

