
 

 

 

 

 
 

KULTURBIDRAG 
 

Nu är det dags att ansöka om kulturbidrag från Föglö kommun !  

 

Fullständiga ansökningar skall vara fritids- och kulturnämnden tillhanda senast 

tisdag 14 februari 2023 kl. 15.00, under adress Tingsvägen 3, 22710 Föglö eller 

e-mail; info@foglo.ax 
 

Ansökningar från föreningar skall åtföljas av verksamhetsplan och budget för 2022 samt bokslut för 

2021 ifall man har sådant klart, annars för 2020 (ifall det inte redan inlämnats). 

 

Ansökningar från privatpersoner skall åtföljas av budget och projektplan eller motsvarande för 

verksamheten/investeringen ifråga. 

 

Ansökningar för verksamhet av engångskaraktär skall bifogas av en finansieringsplan för 

ifrågavarande verksamhet/evenemang. 

 

OBS, viktigt ! I övrigt gäller ”Allmänna principer för föreningsstöd i Föglö kommun” som finns på 

kommunens hemsida www.foglo.ax  eller går att erhålla från kommungården. Där finns också 

tips/idéer för vad man kan söka. 

 
Kulturbidrag kan sökas för/av: 

• Föreningar eller sammanslutningar med verksamhet i Föglö kommun 

• Privatpersoner bosatta i Föglö kommun 

• Kulturverksamhet som riktar sig till kommunens invånare 

• Annat kulturevenemang eller tillställning som riktas till kommunens invånare 

 

Allmänna regler 

• Barn och ungdomsverksamhet i Föglö kommun prioriteras. 

• Verksamhet som får kulturbidrag ska på något sätt komma allmänheten i Föglö tillgodo. 

• Den ansvariga sökande ska vara 18 år fyllda. 

• Den ansvariga sökande garanterar att kulturyttringen inte är stötande eller kränkande. 

• Fritids- och kulturnämnden beslutar om fördelning av kulturbidrag på basen av inkomna ansökningar, som skall vara 

kompletta enligt föreliggande kriterier för att kunna vara aktuella. 

 

Kulturverksamhetens verkställande, ekonomisk redovisning samt bidragets utbetalning:  

• Kulturbidraget gäller för kulturprojekt som påbörjas, utförs och/eller avslutas innevarande budgetår. Projektet kan alltså 

utföras tidigare på året innan beslut om bidraget fattats. Detta sker då på ”egen risk” och utan garantier för att bidrag kan 

beviljas. 

• Till ansökan ska bifogas kulturprojektets planering, finansieringsplan, förteckning över sökta bidrag samt finansiering som 

redan beviljats och/eller avslagits. 

• Bidraget utbetalas mot redovisning efter att den bidragsberättigade verksamheten ägt rum. Vid kontinuerlig verksamhet 

utbetalas bidraget, vid behov i rater, efter att beslutet tagits. 

 

Kulturbidrag kan tex utdelas inom följande verksamhetsområden: (se principdokumentet) 

1.      Byggnader / platser  4.      Konst / fotografi 

2.      Musik / dans  5.      Traditioner 

3.      Teater / film / video  6.      Litterär verksamhet 

 

Fritids- och kulturnämnden 

http://www.foglo.ax/

