Skicka till:
Bräcke kommun
Box 190
840 60 Bräcke

Ansökan om
Kulturbidrag

Förening
Namn
c/o adress

Utdelningsadress

Bankgiro

Postgiro

Postnummer

Ort

Kontaktperson för ansökan
Namn

Tfn dagtid

Tfn kvällstid

E-post

Beskrivning av arrangemanget
Berätta kort om vad ni ska göra

Önskat belopp

Riktigheten i ansökan intygas
Ort och datum
För styrelsen

Namnförtydligande

Bifoga en budget med alla uppskattade inkomster och utgifter,
glöm inte eventuell medfinansiering.
Skicka in din ansökan i god tid före evenemanget och
kontakta oss gärna med frågor!

Kultur och Fritid, juni 2011

Postadress
Bräcke kommun
Box 190
840 60 Bräcke

Besöksadress
Hantverksgatan 25

Telefon
0693-161 00
Telefax
0693- 161 05

E-post
bracke@bracke.se

Internetadress
www.bracke.se

Bidragsbestämmelser för kulturbidrag
Föreningar som bedriver kulturverksamhet kan söka bidrag för evenemang med
konstnärligt innehåll, det vill säga områdena musik, teater, dans, bild och form, film
och media, litteratur och kulturhistoria.










Evenemanget ska ske inom kommunens gränser.
Det ska vara öppet för alla, men får vara entrébelagt.
Föreningen ska normalt ha verksamhet i kommunen.
Föreningen ska ha en medveten marknadsföring för sitt evenemang.
Kommunens logga ska användas i marknadsföringen. (finns att ladda ner på
hemsidan)
Evenemanget ska läggas in i vår länsgemensamma kalender på www.jamtland.se.
Ansökan ska lämnas in i god tid före evenemanget.
Efter genomfört evenemang ska utfallet redovisas till kommunen.
Biograferna i Bräcke, Gällö och Kälarne kan söka 1 000 kr per filmtitel, upp till 15
filmer per termin. Observera att ansökan för hösten ska vara inne senast 15
september.
Bidragets storlek prövas från fall till fall inom fastställd budgetram och ska betraktas
som ett stöd för att klara av de kostnader som är kopplade direkt till konstnärlig
verksamhet och marknadsföring. Eventuell medfinansiering ska redovisas i
ansökan. Beslut fattas fortlöpande av kommunstyrelsens ordförande.

Utfallet ska redovisas på särskild blankett inom två månader efter evenemangets genomförande.
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