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PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD
AVSEDDA FÖR KULTURVERKSAMHET
ALLMÄNT OM UNDERSTÖD AVSEDDA FÖR
KULTURVERKSAMHET
Med kulturverksamhet avses konstutövning, erbjudande och anlitande av konstnärliga tjänster,
hembygdsarbete samt tillvaratagande och främjande av det lokala kulturarvet.
Vanda stadsfullmäktige beviljar årligen fritidsnämnden ett anslag för att användas till att stödja
kulturverksamhet i Vanda. Vid beredningen av understöden beaktar man att sökandens verksamhet
är förenlig med kulturservicens strategiska mål.
Mottagaren av understöd förväntas i sitt informationsmaterial lyfta fram samarbetet med Vanda
stad.
Principerna för beviljande av understöd avsedda för kulturverksamhet följer Vanda stads allmänna
principer för beviljande av understöd och anvisningar för ansökan. Understöd beviljas endast mot
ansökan med undantag av teater- och orkesterstöd samt Vandas kulturpris. Fritidsnämnden beslutar
om understöden efter framställning av kulturdirektören. Anvisningarna har preciserats för respektive
understödstyp.
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UNDERSTÖDSFORMER
Anslaget för understöd avsett för kulturverksamhet fördelar sig enligt följande:
1. Verksamhetsunderstöd

1.1 Professionellt verksamma konst- och kulturinstanser
1.2 Grundläggande konstundervisning
1.3 Föreningar inom konstfostran och kultur
2. Teater- och orkesterstöd
3. Understöd för kulturverksamhet riktad till seniorer
4. Understöd för konst- och kulturevenemang
5. Stadens marknadsföringsstöd för stora kulturevenemang och festivaler
6. Konstnärsstipendier
7. Vandas kulturpriser

VERKSAMHETSUNDERSTÖD
1. Professionellt verksamma konst- och kulturinstanser
Understödet är avsett för kulturinstitutioner i Vanda som får statsunderstöd samt andra
kulturinstitutioner och -sammanslutningar som är viktiga för stadens image. Ansökningstiden går
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ut i slutet av oktober det år som föregår understödsåret. Det föregående årets understöd
redovisas före sista dagen i april året efter.
2. Grundläggande konstundervisning
Understödet är avsett för institutioner och sammanslutningar i Vanda som ger grundläggande
konstundervisning. Ansökningstiden går ut den sista mars. Det föregående årets understöd
redovisas före sista dagen i mars året efter.
3. Föreningar inom konstfostran och kultur
Understödet är avsett för konst- och kulturföreningar som är verksamma året runt samt för
föreningar som ger konstfostran i Vanda. Ansökningstiden går ut den sista mars. Det föregående
årets understöd redovisas före sista dagen i mars året efter.
Anvisningar för ansökan om verksamhetsunderstöd har angetts i de allmänna principerna för
beviljande av understöd.
Ansökningarna om verksamhetsunderstöd ska lämnas in under öppettid till de inlämningsställen
som meddelas i kungörelsen. Försenade ansökningar förkastas.
Vid användningen av verksamhetsunderstöd godkänns utgifter som gäller kostnader för konstoch kulturverksamhet (personalkostnader, fastighets- och hyreskostnader, informations- och
marknadsföringskostnader, andra organiseringskostnader som anknyter till konst- och
kulturverksamheten). Vid beviljandet av verksamhetsunderstöd räknas inte inkomster och
utgifter för medelanskaffning, räntor eller amorteringar på skulder, avskrivningar, mötesarvoden
i anslutning till basverksamheten, utmärkelser och serveringskostnader, medlemsavgifter till
områdes-, distrikts- e.d. föreningar som utgifter.
Fritidsnämnden behandlar ansökningarna om understöd för professionellt verksamma konst- och
kulturinstanser samt teater- och orkesterstöd på sitt möte i januari och övriga ansökningar om
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verksamhetsunderstöd på sitt möte i maj.
Ett förskott på verksamhetsunderstödet, högst 50 % av det understöd föreningen fått under det
föregående året, kan utbetalas mot skriftlig förbindelse efter att en korrekt ifylld ansökan om
understöd har lämnats in. I övrigt utbetalas understödet när beslutet vunnit laga kraft.
Redovisningen av verksamhetsunderstödet, d.v.s. redogörelsen över hur understödet har använts,
görs på en för ändamålet avsedd redovisningsblankett före utgången av den tidsfrist som anges i
understödsbeslutet. En redogörelse för användningen av understödet ska lämnas in även om man
inte ansöker om nytt understöd. I redovisningen följer man de anvisningar som anges i de allmänna
principerna för beviljande av understöd.

TEATER- OCH ORKESTERSTÖD
Teater- och orkesterstöd riktas utan ansökan till teatrar och orkestrar i Vanda vars verksamhet är
professionell och erhåller statsandel. Avtal görs upp med stödtagarna.
Vid redogörelsen för stödet följer man de anvisningar som anges i de allmänna principerna för
beviljande av understöd och redogörelsen ska göras på en för ändamålet avsedd
redovisningsblankett före utgången av den tidsfrist som anges i understödsbeslutet. Till
redogörelsen bifogas bokslutet och verksamhetsberättelsen.

UNDERSTÖD FÖR KULTURVERKSAMHET RIKTAD TILL SENIORER
Understödet är avsett för sådan konst- och kulturverksamhet i Vanda som riktas till seniorer och
ordnas både året om och endast en gång. Anvisningarna för ansökan har angetts i de allmänna
principerna för beviljande av understöd.
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Ansökningstiden för verksamhetsunderstöd avsett för verksamhet dygnet runt går ut den sista mars.
Ansökningarna om understöd ska lämnas in under öppettid till de inlämningsställen som meddelas i
kungörelsen. Ansökningar om projektunderstöd ska lämnas in senast 21 dygn före evenemanget
börjar. Försenade ansökningar förkastas. Fritidsnämnden behandlar ansökningarna om
verksamhetsunderstöd på sitt möte i maj. Ansökningarna om projektunderstöd behandlas på möten
i januari, april och september, och ansökan ska lämnas in cirka en månad före mötet där sökanden
önskar få ansökan behandlad.
Vid användningen av understöd godkänns utgifter som gäller kostnader för konst- och
kulturverksamhet (personalkostnader, fastighets- och hyreskostnader, informations- och
marknadsföringskostnader, andra organiseringskostnader som anknyter till konst- och
kulturverksamheten). Vid beviljandet av understödet räknas inte inkomster och utgifter för
medelanskaffning, räntor eller amorteringar på skulder, avskrivningar, mötesarvoden i anslutning till
basverksamheten, utmärkelser och serveringskostnader, medlemsavgifter till områdes-, distriktse.d. föreningar som utgifter.
Ett förskott på verksamhetsunderstödet, högst 50 % av det bidrag föreningen fått under det
föregående året, kan utbetalas mot skriftlig förbindelse efter att en korrekt ifylld ansökan om
understöd har lämnats in. I övrigt utbetalas understödet när beslutet vunnit laga kraft.
Redovisningen av verksamhetsunderstödet, d.v.s. redogörelsen över hur understödet har använts,
görs på en för ändamålet avsedd redovisningsblankett före utgången av den tidsfrist som anges i
understödsbeslutet. En redogörelse för användningen av understödet ska lämnas in även om man
inte ansöker om nytt understöd. I redovisningen följer man de anvisningar som anges i de allmänna
principerna för beviljande av understöd.
Projektunderstöd utbetalas efter det att evenemanget genomförts mot godtagbar redovisning av
projektets utgifter och inkomster. Redovisningen ska göras på en för ändamålet avsedd
redovisningsblankett. Redovisningen ska inlämnas inom 2 månader från det att evenemanget
och/eller projektet avslutats. Om beslutet om understöd fattas efter att evenemanget har hållits,
räknas tidsfristen för redovisningen från den dag sökanden fått kännedom om beslutet. Görs inte
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redovisningen eller en redogörelse inom utsatt tid, utbetalas inte understödet. Vid begäran ska en
redogörelse för varje verifikat som gäller understödet lämnas in. Högst 75 % av ett beviljat understöd
kan betalas ut i förskott mot skriftlig förbindelse.

UNDERSTÖD FÖR KONST- OCH KULTUREVENEMANG
Fritidsnämnden beviljar på ansökan projektunderstöd till sammanslutningar och grupper för
anordnande av konst- och kulturevenemang samt självständighetsfester i Vanda och för
vänskapsföreningars verksamhet. Anvisningar för ansökan om understöd har angetts i de allmänna
principerna för beviljande av understöd.
Projektunderstöd beviljas för evenemang och tillställningar som ordnas i Vanda och är öppna för
alla. Av särskilda skäl kan projektunderstöd beviljas för genomförande av ett evenemang eller en
tillställning också utanför stadens gränser. Endast i undantagsfall beviljas projektunderstöd till en
sammanslutning som beviljats verksamhetsunderstöd. Projektunderstöd beviljas inte för föreningars
interna årsfester, evenemang eller utbildningar. Vid användningen av projektunderstöd godkänns
utgifter som gäller personalkostnader, fastighets- och hyreskostnader, informations- och
marknadsföringskostnader, övriga organiserings- och administrationskostnader som anknyter till
projektet som beviljas understöd. Vid beviljande av projektunderstöd beaktas inte
serveringskostnader med undantag av backstagekostnader som anges i artistavtalen.
Ansökan om projektunderstöd ska lämnas in senast 21 dygn före ett evenemang eller inledningen av
någon annan tillställning. Försenade ansökningar förkastas. Ansökningarna om projektunderstöd
behandlas på möten i januari, april och september, och ansökan ska lämnas in cirka en månad före
mötet där sökanden önskar få ansökan behandlad.
Projektunderstöd utbetalas efter det att evenemanget genomförts mot godtagbar redovisning av
evenemangets inkomster och utgifter. Redovisningen ska göras på en för ändamålet avsedd
redovisningsblankett. Redovisningen ska inlämnas inom 2 månader från det att evenemanget
och/eller tillställningen avslutats. Om beslutet om understöd fattas efter att evenemanget har
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hållits, räknas tidsfristen för redovisningen från den dag sökanden fått kännedom om beslutet. Görs
inte redovisningen eller en redogörelse inom utsatt tid, utbetalas inte understödet. Vid begäran ska
en redogörelse för varje verifikat som gäller understödet lämnas in. Högst 75 % av ett beviljat
understöd kan betalas ut i förskott mot skriftlig förbindelse.

STADENS MARKNADSFÖRINGSSTÖD FÖR STORA
KULTUREVENEMANG OCH FESTIVALER
Stadens marknadsföringsstöd för stora kulturevenemang och festivaler är avsett för att stärka Vanda
stads synlighet och stadens marknadsföring i samband med ett stort kulturevenemang eller en
festival. De som beviljas stödet ska med sin verksamhet bidra till att göra Vanda mer känd som
kulturstad och i marknadsföringen av evenemang i tillämpliga delar använda sig av en visuell
utformning som överensstämmer med Vandas officiella varumärke.
Stadens marknadsföringsstöd har ingen på förhand fastställd ansökningstid, utan ansökan sker
fortlöpande.
Vid ansökan om stödet ska man till den handläggande myndigheten lämna in en verksamhetsplan
och en budget som bilaga till en fritt formulerad ansökan.
Stadens marknadsföringsstöd för stora kulturevenemang och festivaler kan utbetalas tidigast då
beslutet om beviljande har vunnit laga kraft. Med stödtagaren ingås ett avtal där parternas ansvar
och skyldigheter fastställs. En fritt formulerad redogörelse över användningen av stödet i enlighet
med avtalet ska göras inom fyra månader efter evenemanget.
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KONSTNÄRSSTIPENDIER
Vid beviljandet av konstnärsstipendier följer man Vanda stads allmänna principer för beviljande av
understöd. Stipendium för konstnärligt arbete beviljas på ansökan en i Vanda stad fast bosatt
yrkeskonstnär och i undantagsfall en begåvad studerande inom olika konstarter. Stipendier kan inte
fås två år i rad och beviljas inte för anskaffning av instrument och annan utrustning.
Ansökningstiden går ut den sista februari varje år. En fritt formulerad redogörelse över
användningen av stipendiet lämnas in före utgången av februari under det följande året.

VANDAS KULTURPRISER
Vandas kulturpriser beviljas årligen utan ansökan två aktörer; som erkänsla för en förtjänstfull
kulturgärning samt för att sporra och uppmuntra en ung konstnär.
Kulturpriset för en ung konstnär beviljas en i Vanda fast bosatt person som visat prov på sin
konstnärliga talang.
Kulturpriset för en förtjänstfull kulturgärning för ett levande konstnärligt utbud för stadsborna
beviljas en i Vanda verksam sammanslutning eller person.
Stadsstyrelsen beslutar om beviljandet av Vandas olika kulturpris utifrån fritidsnämndens förslag.
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