RIKTLINJER FÖR PROGRAM- OCH
PRODUKTIONSSTÖD
Information lämnas av:
Kultursamordnare Mårten Öhrling
Telefon: 0490-25 40 00
Direkttelefon: 0490-25 40 49
E-post: marten.ohrling@vastervik.se

Allmänna riktlinjer
Västervik skall vara en attraktiv kommun med ett brett utbud av kulturaktiviteter för boende och
besökande. Program- och produktionsstödet är en del i det stöd som kommunen riktar till
föreningar aktiva inom kommunen och som arrangerar olika evenemang. Program- och
produktionsstödet ska främja publika verksamheter i form av evenemang och produktioner i
Västerviks kommun.
Program- och produktionsstödet ska fördelas så att det sammantagna utbudet bidrar till:
- att stärka kommunens attraktionskraft
- evenemang året runt
- ett brett utbud av olika evenemang, konst- och kulturinriktningar som främjar ett brett
publikunderlag
- geografisk spridning av arrangemang inom kommunen
- att främja samverkan mellan flera aktörer
Utvecklingsbidrag beviljas ej:
- som efterhandsstöd eller för att täcka förlust
- till projekt som bedrivs inom någon form av utbildning/fortbildning

Regler och förutsättningar
Vem kan söka?
Endast ideella föreningar kan söka program- och produktionsstöd. Föreningen ska uppfylla de
allmänna riktlinjerna och kraven för föreningsstöd i kommunen för att kunna söka stödet. Se
”Riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd”
http://www.vastervik.se/Uppleva-och-gora/Kultur/Stod-bidrag-och-stipendier/
För vad kan man söka?
Program- och produktionsstöd beviljas till publika arrangemang, evenemang och produktioner i
Västerviks kommun. Arrangemanget skall vara offentligt. Bidrag kan också beviljas för att
producera ett konstnärligt verk som har en publik presentation, t.ex. en utställning, föreställning
eller konsert. Utgivning av medier (film, böcker, tidskrifter, fonogram, hemsidor) beviljas inte
program- och produktionsstöd.

Hur söker man?
Ansökan om program- och produktionsstöd görs skriftligen på särskild blankett.
Blankett hämtas på: http://www.vastervik.se/Uppleva-och-gora/Kultur/Stod-bidrag-och-stipendier/
Ansökan sker löpande. Ansökan skickas till Västerviks kommun, Kulturenheten, 593 80 Västervik.
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Övriga förutsättningar
Beviljat program- och produktionsstöd måste redovisas till förvaltningen senast två månader efter
genomfört projekt. Redovisningen sker på angiven blankett för uppföljning.
http://www.vastervik.se/Uppleva-och-gora/Kultur/Stod-bidrag-och-stipendier/
Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska förvaltningen meddelas omedelbart.
Om projektet inte genomförs ska bidraget återbetalas.
I marknadsföringen (t.ex. informationsmaterial och affischer) ska det tydligt framgå att Västerviks
kommun beviljat bidrag för aktuellt arrangemang. Logotyp hämtas på:
http://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Pressmaterial-och-extern-kommunikation/Grafiskprofil/
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