Kulturbidrag
Antagna av kulturnämnden 6/2 2019

Kultur kan ses som kittet som håller samman människorna i ett samhälle och att
stödja olika kulturverksamheter är viktiga för att hjälpa till att uppfylla kommunens
vision:
”Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större
Nybro.”
Med ett rikt och varierande kulturutbud blir kulturklimatet attraktivt vilket bidrar till att
människor stimuleras och trivs i kommunen.

Kulturbidraget avser att stödja och främja föreningsarrangerad verksamhet och går
till föreningar som bedriver regelbunden verksamhet inom kulturområdet. Det finns
också möjlighet för enskilda personer och grupper att ansöka om projektbidrag.
Syftet med bidraget är att stödja och uppmuntra verksamhet och arrangemang som
bidrar till ett rikt och varierat kulturutbud i Nybro kommun. Verksamhetens
omfattning, särart och kvalité utgör en grund för bidragets storlek.
Vi är stolta över vårt kulturarv och vet att människor även behöver känna till platsens
historia för att känna trygghet och identitet. Därför stödjer vi hembygdsföreningarna i
deras arbete med vård av kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer.
Musikkårernas verksamheter är ett exempel på ett immateriellt kulturarv som är
intimt förknippat med brukssamhällena i kommunen. En del av bruksmiljöerna är
riksintressen för kulturmiljövården och musikkårerna är en viktig del av detta
kulturarv.
Arrangörsföreningarna köper in kulturföreställningar eller konstupplevelser av hög
kvalitet. Exempel på arrangörsföreningar i kommunen är Nybro Teaterförening,
Nybro Konsertförening och Nybro Konstförening. Vi vill genom att stödja dessa
föreningar säkerställa att det professionella kulturutbud som olika kulturinstitutioner
och konstnärer producerar också kommer Nybro kommuns invånare till del. Bidraget
avser också att underlätta för arrangörsföreningarna att ha en kontinuerlig
verksamhet med god framförhållning och planering.
I ett gott kulturklimat är det också viktigt att få känna sig delaktig genom eget
skapande/utövande. Därför vill vi även stödja övriga kulturföreningar som genom
sina verksamheter bidrar till att Nybro kommun har ett rikt utbud av olika
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kulturaktiviteter/program. Exempel på sådana föreningar är Nybro Dragspelsklubb
och Nybrobygdens Spelemän och Nybro Målargrupp.
Projektbidraget, som även kan sökas av enskilda personer eller grupper utan
föreningstillhörighet, avser att stödja olika projekt inom kulturområdet och ska ses
som ett försök att skapa förutsättningar och stimulera till att kreativa tankar och idéer
lyfts fram och bidrar till att kulturlivet i Nybro kommun utvecklas och blir intressant
och dynamiskt.
Vi ser gärna att alla föreningar tänker på att värva ungdomar kontinuerligt till sina
verksamheter och vi vill uppmuntra till att sprida verksamheter i hela kommunen.
Gärna i samarbete med exempelvis samhällsföreningar, byalag, konstnärer eller
länsinstitutioner.

Regler för kulturbidrag i Nybro kommun
Föreningsbidrag kan utgå till föreningar med säte i Nybro kommun, som bedriver
föreningsverksamhet inom kulturområdet och uppfyller kraven i de allmänna
bestämmelser som följer nedan:

•

Föreningen ska ha stadgar som antagits av föreningens årsmöte, styrelse och
kassaförvaltning.

•

Föreningen ska präglas av demokratiska värderingar och vara öppen för alla.

•

Föreningen skall under bidragsåret haft minst 10 medlemmar.

•

Förening som erhåller bidrag från annan kommunal instans eller kyrklig
huvudman kan inte få bidrag från kommunen för samma verksamhet och
ändamål.

•

Ansökan om bidrag skall göras på härför avsedd blankett. Till ansökan skall
fogas bidragsårets verksamhets-, kassa-, balans-, och resultaträkning,
senaste årsmötesprotokoll samt en sammanställning av föreningens
planerade verksamheter för ansökningsåret.
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Föreningar
Kulturföreningarna är indelade i följande grupper:

•

Arrangerande kulturföreningar som regelbundet arrangerar professionella
kulturprogram.

•

Övriga kulturföreningar som i första hand bedriver egen verksamhet för sina
medlemmar men även arrangerar kulturprogram – hembygdsvård - egna
framträdanden eller med utomstående utövare – amatörer såväl
professionella.

•

Hembygdsföreningar (se ovan beskrivning).

Bidragsformer
•

Årligt Kulturbidrag beviljas till arrangerande kulturföreningar, övriga
kulturföreningar och hembygdsföreningar med verksamhet i Nybro kommun.

•

Startbidrag kan beviljas med 2 000 kronor till ny förening som uppfyller
kraven för ”Regler för kulturbidrag i Nybro kommun”.

•

Projektbidrag kan även sökas av enskilda personer eller grupper. Med
projekt menas en avgränsad verksamhet med start, förlopp och avslut. Ett
projekt ska ha ett mål och ger möjlighet att stödja försök till utveckling inom
kulturområdet. Projekttiden är max ett år.

Ansökningstillfälle
•
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Kulturbidrag och startbidrag. Ansökan görs på särskild blankett
”Kulturbidrag” och ska vara kontoret tillhanda senast den 1 maj.
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•
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Projektbidrag. Kan sökas när som helst under året. Ansökan ska innehålla
projektbeskrivning samt ekonomisk kalkyl. Projektredovisning skall inlämnas
senast 2 månader efter projektets genomförande.
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