Regionala projektmedel för särskilda
folkbildningsinsatser – instruktioner och villkor
Syfte med folkbildning

Kulturens samarbetsförening ska synliggöra att
det
är ett samarbete med Kulturens, bland annat
Staten har formulerat fyra syften med sitt stöd till
ska föreningen dela ut material om Kulturens på
folkbildningen i förordningen om statsbidrag till
eventet. Kulturens logga ska finnas med på
folkbildningen (1991:977):
affischer, programblad etc.
Folkbildningsaktiviteterna ska föranmälas,
1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
genomföras och rapporteras som studiecirkel,
demokratin,
2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald män- annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram
enligt gällande regelverk.
niskor att påverka sin livssituation och skapa engageOm Kulturens beslutar att vi ska medverka utmang att delta i samhällsutvecklingen,
betalar regionen projektmedel till föreningen efter
3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildregionstyrelsebeslut. Om satsningen inte blir av ska
nings- och utbildningsnivån i samhället, och
4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i föreningen återbetala utbetalade medel. Om
satsningen blir fördröjd ska detta meddelas till
kulturlivet.
berörd regionstyrelse omgående för eventuell
Vill ni genomföra en folkbildningssatsning ändring av beslutet.

ihop med Kulturens?

Det finns tre verksamhetsformer: studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram.
Kulturens har avsatt vissa resurser för särskilda
folkbildningssatsningar ihop med våra
samarbetsföreningar.
Regionstyrelserna inom Kulturens handhar
regionala projektmedel för särskilda satsningar.
Ni får gärna ta initiativ. Ibland går vi in i en
satsning och kan då också ta vissa kostnader för
genomförandet. Kulturens har dock begränsade
ekonomiska resurser vilket gör att vi kan gå in
med mindre summor i olika satsningar.
Det kan röra sig om oväntade samarbeten eller
satsningar för att nå prioriterade målgrupper såsom
utrikes födda, korttidsutbildade och personer med
funktionsnedsättning. Det kan också röra sig om
exempelvis informationssatsningar för att våra
event ska nå fler osv. Även kulturutbyten och det
oväntade mötet sätter Kulturens stort värde på.
Utlandsresor eller studiebesök i utlandet beviljas
inte.
Varje region inom Kulturens gör sin egen
bedömning av ansökningarna. Ansökningarna ska
kunna tydligt kopplas till folkbildningsverksamhet,
framför allt kulturella aktiviteter.

Villkor

Om vi går in i en särskild satsning så ska det avse
en folkbildningsaktivitet.

Redovisa insatsen i tid

Samarbetsföreningen ska senast 60 dagar efter
genomförd aktivitet. inkomma med skriftlig och
ekonomisk redovisning.
Om inte redovisningen inkommer i tid kommer
vi att återkräva utbetalade medel för folkbildningsinsatsen. Vi skickar då en faktura på beloppet.
Föreningen ska redovisa satsningen efter
genomförandet: en kort beskrivning av vad som
kom ut av satsningen/den planerade aktiviteten,
måluppfyllelse samt en ekonomisk redovisning.
Bifoga eventuellt programblad, affischer. Redovisningen skickas till Kulturens Bildningsverksamhet,
Box 1148, 171 23 Solna.

Instruktion för ansökan

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den per
post till Kulturens Bildningsverksamhet, Box 1148,
171 23 Solna.
Ansökan ska undertecknas av firmatecknare för
föreningen. Budget ska bifogas. Den skriftliga
ansökan ska vara Kulturens tillhanda senast
stoppdatum: 31 januari, 30 april, 31 augusti eller 31
oktober.
Ansökan kan inte avse insatser som redan
genomförts eller påbörjats på stoppdatum för ansökan, inte heller inom 14 dagar efter berört stoppdatum då regionstyrelserna behöver viss tid för
beslutsfattande.

Regionala projektmedel för särskilda
folkbildningsinsatser – ansökan
Underskriven ansökan och budget ska skickas till Kulturens Bildningsverksamhet, Box 1148, 171 23
Solna.
1 Inom vilken av Kulturens regioner ska folkbildningsinsatsen genomföras?
☐ Region Norra Norrland (Norrbotten, Västerbotten)
☐ Region Mitt Norr (Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna)
☐ Region Mitt (Västmanland, Värmland, Örebro, Östergötland, Södermanland)
☐ Region Öst (Uppsala Stockholm, Gotland)
☐ Region Väst (Västra Götaland, Halland)
☐ Region Syd (Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg)
2 Föreningens namn och adress samt organisationsnummer
Namn
Gatuadress
Postadress
Organisationsnummer
3 Föreningens bankuppgifter
Bankgiro/postgiro
4 Kontaktperson för denna satsning
Namn
Gatuadress
Telefon/mobil
E-post
5 Namn på projekt/evenemang/satsning som ansökan avser

6 Beskriv kortfattat vad folkbildningsinsatsen (projektet/evenemanget etc) avser

7 Datum för folkbildningsinsats
Startdatum
Slutdatum
8 Vad är syftet med folkbildningsinsatsen?

9 Vilken är målgruppen?

10 Sökt belopp hos Kulturens (kr)
11 Vilken typ av kostnader önskar ni att Kulturens ska stå för (vad avses och beräknat
belopp för det)?

12 Vilka andra förväntade finansiärer finns?
☐ Budget för satsningen bifogas ansökan (krav)

13 Hur kommer folkbildningsinsatsen att rapporteras (en eller flera alt anges)
☐ Som studiecirkel
☐ Som annan folkbildning
☐ Som kulturprogram
14 Hur kommer ni att informera om Kulturens i samband med genomförandet?

15 Intygande och underskrift
☐ Jag har tagit del av instruktion och villkor. Denna måste kryssas i för att ansökan ska
behandlas.
Underskrift av firmatecknare för
föreningen/organisationen
Namnförtydligande

Ifylls av Kulturens regionstyrelse:

Ifylls av Kulturens kansli:

Kulturens medverkar i satsningen

Samarbetsförening

Ja

Ja

Nej

Nej

Kulturens går in med kronor:

Underskrift av regionens firmatecknare

