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Bidragsregler – Enskilda kulturprojekt 

Beskrivning  

Lerums kommun vill stödja projekt som bedöms värdefulla för kommunens kulturliv.  

• Projektbidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud riktat 

till kommunens invånare.  

• Ansökan kan göras löpande till Kultur- och biblioteksenheten inom Sektor 

lärande. 

• Bidraget kan ges till enskilda, grupper, nätverk och föreningar som vill 

genomföra ett kulturprojekt. Bidraget får inte överstiga 75 % av kostnaderna 

och är maximerat till 20 % av prisbasbeloppet per sökande och år. 

Förutsättningar för att få bidrag 

• Avser ideella kulturprojekt. 

• Projektet sker inom Lerums kommun. 

• Projektet är demokratiskt och icke diskriminerande. 

• Projektet framförs offentligt och ska komma kommunens invånare till godo.  

• Projektet ska förankras hos kulturverksamheten inom Sektor lärande och 

ansökan ska göras senast fyra veckor före projektstart. 

• Om de för året avsatta medlen för projektbidrag är slut kan bidrag inte ges.  

Det här kan man få bidrag för 

Man kan få kontantbidrag för kostnader som har direkt koppling till kulturprojektets 

genomförande som teknikkostnader, lokalkostnader, marknadsföring, arvode till 

föreläsare och artister m.m. 

Bidrag kan även ges i form av förlustgaranti till ett maxbelopp grundat på den 

aktuella ansökan.  

Det här kan man inte få bidrag för 

Underlaget för ansökan får inte innehålla kostnader som inte har en direkt koppling 

till kulturprojektets genomförande eller som frångår principen om att projektet ska 

vara ideellt. 

Exempel på kostnader som inte godkänns är reseersättning eller arvode till 

arrangörer, avlönade arrangörer m.m 

• Bidrag ges inte till skolprojekt, utbildningsprogram eller forskning. 

• Bidrag ges inte till politiska partier. 
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• Bidrag ges inte till kommunal, regional eller statlig verksamhet. 

Gör såhär 

Ifylld ansökningsblankett lämnas till Kultur- och biblioteksenheten i Sektor lärande.  

Detta ska bifogas ansökan: 

• Projektbeskrivning 

• Projektbudget 

Utbetalning av projektstödet sker i förskott. 

Efter genomfört projekt ska projektansvarig lämna en utvärdering av projektet och 

en redogörelse för projektets kostnader och bidragets användning. Kultur- och 

biblioteksenheten tillhandahåller en blankett för detta ändamål.  

Om projektets genomförande väsentligen avviker från vad som uppgivits i ansökan 

kan den projektansvarige bli återbetalningsskyldig. 

Observera att ofullständig ansökan eller ansökan som inkommit för sent eventuellt 

inte kan behandlas. 

Fullständig ansökan ska inlämnas undertecknad till: 

Lerums kommun 

Kultur och Bibliotek 

443 80 LERUM 

Så här bedömer vi ansökan 

• Projektets syfte och mål  

• Projektets förankring och marknadsföring  

• Projektets bredd och djup  

• Projektets redovisade budget påverkar beslutet  

Vad händer sen? 

Ansökan sker löpande till förvaltningen. Beslut meddelas senast tre veckor efter att 

komplett ansökan kommit in till Lerums kommun. 

 

 


