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Inledning
Med kulturstöd menas…
Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som
drivs av andra aktörer än kulturförvaltningen.
Kulturstöd ges i första hand som ekonomiskt stöd, men kan även innefatta stöd på annat sätt som
exempelvis att ge ingångar till nätverk, erbjuda kunskapsbildning, hjälp vid föreningsbildande, tips på
samarbetspartners mm.
Förutom det stöd som räknas upp i denna broschyr ger kulturnämnden stöd till ungas kulturverksamhet
genom Idépengen samt till studieförbund. Mer om detta kan du läsa på kommunens websida.

Riktlinjer för kulturstöd
Vad kan man söka för?
Stöd kan sökas för kulturarrangemang, kulturprojekt och kulturarvsverksamhet. Det som ansökan
avser ska äga rum i Halmstads kommun.
Stödgrundande är alla kostnader som hör samman med den/de aktivitet/er man söker för. Det gäller
utöver gager, arvoden och resor även kostnader för exempelvis marknadsföring, hyra för lokal och
teknik.

Aktiviteter och aktörer som inte kan få stöd är:








Verksamhet med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet
Verksamhet i kommunala förvaltningars eller bolags regi
Projekt/arrangemang med religiös eller politisk inriktning
Intern verksamhet som tex medlemsarrangemang
Stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål
Investeringar i lokaler eller utrustning
Projekt/arrangemang som definieras som produktion av media (film, böcker, tidskrifter, radio/TV,
hemsidor) om dessa inte är av stort lokalt intresse.

Tillgänglighet
Halmstads kommun strävar efter att utbud och lokaler ska vara tillgängliga för alla. Den som får
kulturstöd ska sträva efter högsta möjliga tillgänglighet vid arrangemang. Detta är också en av
bedömningsgrunderna vid beviljande av ansökningar.

Stödformer
1. Kulturarvstöd
Vem kan söka: Hembygdsföreningar (eller liknande verksamhet) som bedriver en publik och
kontinuerlig verksamhet i sitt närområde eller etniska föreningar som utgör en kulturell och
integrerande resurs för nya/nygamla svenska invånare och besökare.
För vad kan man söka: Verksamheten ska utgå från ett brett kulturarvsperspektiv och gälla för den
publika verksamheten som föreningen planerar.
Ansökan: Ansökan görs en gång/år och lämnas in senast 31 januari för det år ansökan avser. En
generell summa utbetalas till dem som har beviljats stöd för verksamhetsåret.

2. Arrangemangs- och projektstöd
Vem kan söka: Stöd kan sökas av juridiska personer (ideell eller ekonomisk förening, stiftelse,
enskild firma eller bolag). Dessutom kan stödet sökas av enskilda personer eller grupper som har Fskattesedel som enskild näringsidkare (enskild firma).
För vad kan man söka: Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang, som är
publika och äger rum i Halmstads kommun.
Ansökan kan också gälla konstnärliga eller kulturella projekt som är avsedda att genomföras och
avslutas inom en given tidsram och som har engångskaraktär.
Ansökan: Ansökningsbeloppet kan variera från 1000 kr och uppåt.
Ansökan kan även beviljas som förluststöd. Det innebär att beslutat bidrag endast utbetalas om förlust
uppstår.
Ansökningstider
31 januari
30 april
15 oktober

3. Stöd till konstnärlig utveckling
För att ge möjlighet till och stimulera kulturlivet att prova nytt, hitta nya former för sin
konstverksamhet föreslås ett nytt stöd som är riktat till konstnärlig utveckling vars resultat inte
nödvändigtvis behöver redovisas för en publik.
Stöd kan t.ex. ges till:
Kompetensutveckling som är relevant
Prova ny verksamhet, nätverk, koncept
Förstudier

Vem kan söka
Enskild person/eller grupper av personer med konstnärlig inriktning. F-skattesedel som enskild
näringsidkare (enskild firma) krävs.
Ansökan
Stödet maximeras till 10 000 kr/ansökan. Ansökan sker löpande och kan endast beviljas en
gång/utvecklingsinsats.

4. Verksamhetsstöd
Stödet, som inte kan sökas, riktas i huvudsak mot det professionella kulturlivet och överenskommelser
tecknas på ett eller tre år.
Verksamhetsstödet riktas mot kulturföreningar/organisationer med en väl etablerad, stabil och
kontinuerlig verksamhet som arrangerar kulturarrangemang med professionell medverkan.
Intresseanmälan
Inför att nya överenskommelser ska tecknas kommer det finnas möjlighet att göra en intresseanmälan
via kommunens websida.

Bedömningsgrunder
Ansökningar bedöms vid handläggningen enligt ett antal kriterier, som sinsemellan inte är
rangordnade. Alla behöver inte finnas med varje gång och de väger olika tungt beroende på vilket
kulturstöd ansökan gäller men är likafullt vägledande för handläggarnas utlåtande.
De stöd som beviljas ska ha förankring i kulturnämndens mål och visioner. Vid bedömningen ska
strävan vara att använda kulturstödet så att halmstadborna under varje säsong får möta olika
kulturformer.
Professionell kultur och amatörverksamhet ska bedömas enligt sina respektive villkor. Det innebär att
det konstnärliga värdet är viktigast för professionell kultur och delaktigheten för amatörkultur.
Konstnärlig kvalitet
Kreativitet och originalitet
Kompetens och erfarenhet från medverkande
Belysning av samtida frågor i ett konstnärligt perspektiv
Långsiktigt värde för Halmstads kommuns kulturliv
Målgruppsarbete och publik räckvidd
Strävan att nå ny målgrupp
Tillgänglighetsanpassning, såväl fysisk som psykisk
Geografisk lokalisering
Genusperspektiv
Möten mellan genrer, åldrar och kulturer

Formella villkor


Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska kulturförvaltningen
omedelbart meddelas.



Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas.



Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi.



Texten ”Med stöd av kulturnämnden i Halmstads kommun” eller Halmstads kommuns
logotype ska alltid finnas med i all extern kommunikation, exempelvis marknadsföring,
pressmeddelanden och webbinformation.



Redovisning av de beviljade medlen ska ske inom två månader efter att projektet avslutats.
Redovisningen ska vara skriftlig och göras via den blankett som finns på hemsidan.

