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Riktlinjer för kulturstöd från Göteborgs Stads kulturnämnd
Kulturstödet syftar till att berika ett kulturliv av hög kvalitet för hela Göteborg.
Kulturstödet ska riktas till huvudsakligen publika verksamheter i Göteborg som bedöms
vara av konstnärlig och kulturpolitisk betydelse.
Stöd ska fördelas så att det sammantagna utbudet bidrar till
- förnyelse av konstnärliga uttryck och/eller produktionsformer
- ett rikt utbud för barn och ungdom
- kulturell mångfald
- att nå nya publikgrupper
Stöd från Göteborgs kulturnämnd fördelas i flera former; verksamhetsstöd, projektstöd
ateljéstöd och kulturstipendier.
Vem kan söka?
Verksamhetsstöd eller projektstöd kräver en juridisk person/organisation eller fysisk
person med F-skattsedel som huvudman. Det kan vara en ideell eller ekonomisk förening,
stiftelse, enskild firma eller bolag. Offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller
bolag kan ej beviljas stöd.
För vad kan man söka?
Stöd beviljas till framför allt publika konstnärliga och kulturella verksamheter och
projekt som äger rum i Göteborg. Det innebär att aktiviteter som huvudsakligen
definieras som utgivning av medier (film, böcker, tidskrifter, fonogram, hemsidor) och
har en vidare spridning, inte beviljas stöd, såvida inte projektet har ett tydligt konstnärligt
innehåll och en stark lokal förankring.
Hur söker man?
Ansökan om stöd sker skriftligt och på särskild blankett och ska vara inkommen till
förvaltningen inom angiven tid. Ansökningar om verksamhetsstöd och projektstöd ska
tydligt beskriva innehåll och beräknade kostnader och intäkter. En rimlig egen- och
intäktsfinansiering bör eftersträvas. Medfinansiering bör sökas i största möjliga
utsträckning.

Villkor för verksamhetsstöd
-

Verksamhetsstöd ges till kontinuerlig, konstnärlig verksamhet i Göteborg som
bedöms vara av hög kvalitet och angelägen för sina målgrupper. Stöd lämnas
endast till professionella utövare, det vill säga person/grupp som genomgått
konstnärlig högskoleutbildning, annan konstnärlig yrkesutbildning eller bedriver
en dokumenterad konstnärlig yrkesverksamhet.

-

Verksamhetsstöd kan också ges till kulturverksamheter som bedöms vara särskilt
kulturpolitiskt värdefulla för Göteborgs stad.

-

Verksamhetsstöd kan riktas till verksamheter som utgör resurscentrum för ett
konstområde.

-

Verksamhetsstöd avser verksamhet som normalt sträcker sig över helt kalenderår.

-

Verksamhetsstöd kan beviljas för ett år, alternativt för tre år. Treåriga stöd
indexuppräknas och kan förknippas med ett uppdrag från kulturnämnden.

-

Årlig redovisning av verksamheten är en förutsättning för fortsatt stöd samt
utbetalning av redan beviljat stöd.

-

Beviljat verksamhetsstöd innebär ingen garanti för fortsatt stöd. Stödet prövas
årligen eller vart tredje år. Bedömningen sker i konkurrens med andra sökande
och avser främst konstnärlig nivå och utveckling, ekonomisk och verksamhetsmässig utveckling samt kulturpolitisk angelägenhet när det gäller det totala
utbudet i staden.
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