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Arrangörsstöd för publika kulturarrangemang 2022
(Uppdaterad 14 april 2022)
Stödet för publika arrangemang ska användas för att stödja de föreningar som
har kostnader i samband med publika kulturarrangemang. Ett publikt
kulturarrangemang är ett arrangemang som ägs och drivs av föreningen. Detta
innebär att föreningen står för innehållet i arrangemanget och anlitar
professionella kulturutövare för att visa upp sin konstform.
Grundkrav
Syftet med arrangemanget ska vara att erbjuda en kulturupplevelse i form av
teater, musik, dans, litteratur, föreläsare, konst eller liknande.
•

Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och ha en publik.

•

Arrangemanget medför kostnader för föreningen i form av gage eller arvode
till professionella kulturutövare.

•

Arrangemanget ska marknadsföras och det ska framgå att arrangemanget
genomförs med stöd från Enköpings kommun.

Ersättning
Arrangörsstöd ska gå till att medfinansiera del av den faktiska kostnad som
föreningen har i samband med genomförandet av arrangemanget. Exempel på
kostnader föreningen kan ansöka om är gage eller arvode, hyra för lokal, hyra för
teknik, marknadsföring, resekostnader.
Det ekonomiska stödet består av en fast summa enligt ett högsta belopp som
sätts beroende på kommunens årliga budget för stödformen. Ersättningen
uppgår till max 50 % av det sökta beloppet. För 2022 är högsta beloppet på 5
000 kronor per arrangemang. Detta innebär att om du har en total kostnad för
ett arrangemang på 20 000 kr så kan du få max 5000 kr i arrangörsstöd. Har du
en totalkostnad på 6000 kronor kan du få max 50 % av beloppet dvs 3000
kronor.
Ansökningsperiod 2022
1. Ansökan = 1 – 30 november 2021 – beslut i december – utbetalning i
januari 2022
2. Ansökan = 15 april – 31 maj 2022 – beslut och utbetalning i juni 2022

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kaptensgatan 23

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
upplevelseforvaltningen@enkoping.se
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Information och stöd
Läs mer om arrangörsstödet dess kriterier och bedömning på
enkoping.se/forening
Behöver du hjälp med ansökan kontakta handläggare via forening@enkoping.se
eller boka möte för stöd och vägledning.
I formuläret på InterbookGO kan du ansöka om högst 4 olika publika
arrangemang.
På nästa sida kan du se hur formuläret ser ut.
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Svara på samtliga frågor som är
markerade med *.

Klicka på pilen
för att få fram
formuläret om
ni ska ansöka
om fler än ett
arrangemang.
Här ska ni
beskriva den
planerade
marknadsföringen för
samtliga
arrangemang
i ansökan.
Kom ihåg att
ange total
budget för
hela ansökan
samt för varje
arrangemang.

