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EVENEMANGSBIDRAG
Lokala föreningar och studieförbund kan ansöka om Evenemangsbidrag för att
genomföra tillfälliga eller återkommande evenemang som är öppna för allmänheten.
RIKTLINJER FÖR EVENEMANGSBIDRAG
Evenemangsbidrag kan sökas av:
• Alla föreningar som är registrerade i Botkyrka kommun och som uppfyller kommunens allmänna villkor för föreningsbidrag.
• Studieförbund med lokal verksamhet i Botkyrka.
Vi vill möjliggöra för att många olika föreningar söker och beviljas Evenemangsbidrag, vilket innebär att en förening som beviljats stöd flertalet gånger
under ett och samma år kan prioriteras bort till förmån av andra sökande.
Evenemangsbidrag kan sökas för:
• Evenemang med omfattande planering och marknadsföring som når en
bred allmänhet och som genomförs på en offentlig plats, allmänna lokaler och mötesplatser i Botkyrka kommun.
• Tillfälliga och återkommande evenemang.
• Mindre eller större evenemang såsom festivaler, föreläsningar, debatter,
med mera.
Evenemangsbidrag kan inte sökas för:
• Ordinarie verksamhet, cuper, turneringar eller annan tävlingsverksamhet.
• Evenemang som redan är genomförda.
• Kommersiella och vinstdrivande evenemang.
• Evenemang som strider mot demokratiska principer såsom alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.
Evenemangsbidrag prioriterar evenemang som:
• Försöker nå fler än föreningens egna medlemmar.
• Görs i samarbete med andra föreningar i kommunen.
• Skapar möten mellan Botkyrkabor.
• Bidrar till delaktighet genom att publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i planeringen och
genomförandet av evenemanget.
Evenemangsbidrag kan sökas för följande belopp:
• Upp till 100 000 kr per evenemang.

Evenemangsbidrag kan sökas för följande kostnader:
• Arvoden till externa föreläsare, artister, med mera
• Hyra av lokal och utrustning
• Marknadsföring
• Förbrukningsmaterial
• Mat och fika.
Evenemangsbidrag kan inte sökas för följande kostnader:
• Inköp av teknisk utrustning som har längre livslängd än evenemanget.
• Arvode till personer som ingår i den sökande föreningen.
Ansökningsperiod
• Ansökan kan göras löpande under hela året, men ska skickas in minst
två månader innan evenemanget ska genomföras.
• För evenemang som ska arrangeras under sommaren ska ansökan
skickas in senast 1 juni.
• Beslut fattas senast fyra veckor efter en fullständig ansökan har inkommit. Undantag gäller för ansökningar som kommer in under perioden juni-augusti och jul- och nyårshelgerna. Här blir svarstiden något
längre. Besked lämnas ej under juli månad.
Beslut
• Beslut om fördelning av Evenemangsbidrag fattas av kultur- och fritidsförvaltningen på delegation av kultur- och fritidsnämnden.
• Beslut meddelas i ansökningsportalen. Undantag kan göras vid särskilda fall.
Villkor vid beviljad ansökan
Evenemangets genomförande
• Beviljade evenemang ska påbörjas inom 6 månader och avslutas inom
12 månader efter utbetalning.
• Beviljade evenemang ska genomföras i enlighet med ansökan. Vid
större förändringar från ansökan ska kultur- och fritidsförvaltningen
meddelas och godkänna dessa.
• Beviljat evenemang ska vara alkohol- och drogfritt.
Redovisning och återkrav
• Beviljade evenemang ska redovisas senast 1 månad efter det har genomförts.
• I redovisningen ingår även att lämna in foto- och eventuellt videomaterial kring evenemanget som lever upp till dataskyddsförordningen
(GDPR).

•
•

Om en redovisning inte lämnas in kan det vara ett hinder för att beviljas
nytt stöd i framtiden.
Beviljade mottagare som inte genomför sitt evenemang, väsentligen
avviker från sin ansökan eller låter bli att redovisa kan bli återbetalningsskyldig av hela eller delar av bidraget.

Informera om att Botkyrka kommun bidragit med stöd
• Beviljade evenemang ska ange att föreningen har fått Evenemangsbidrag från Botkyrka kommun och använda kommunens logotyper på
posters, flyers, i sociala medier och andra sammanhang där evenemanget marknadsförs.

