C.2. Bidragsform: Verksamhetsbidrag för publika arrangemang
Syfte
Möjliggöra publika arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett
utbud för allmänheten. Avser årligt bidrag till etablerad och kontinuerlig verksamhet, med
professionella inslag och av väsentlig betydelse för Lund. Verksamhetsbidrag kan beviljas till året
runt-verksamheter men kan även ha karaktären av en festival med genomförande under en begränsad
period men som har verksamhet året runt.

Målgrupper
Bidrag kan beviljas till organisationer (juridiska personer), till exempel en ideell eller ekonomisk
förening, som genomför arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett
brett utbud för allmänheten.

Regler
Allmänna krav
Bidrag kan beviljas till
• verksamhet som har god kvalitet och tillför allmänheten ett brett utbud
• verksamhet som är öppen för allmänheten och präglas av allmänintresse
• verksamhet som anordnas av en organisation med säte i Lunds kommun
• verksamhet som huvudsakligen gynnar boende i Lund
Bidrag kan inte beviljas till
• verksamhet i kommunala förvaltningars eller bolags regi
• investeringar i lokaler och utrustning som berikar föreningen
• verksamhet med övervägande religiös eller politisk inriktning
• stödgalor eller annan verksamhet för välgörande ändamål
• verksamhet med huvudsakligt syfte att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet
• verksamhet inom utbildning eller forskning
• renodlad pedagogisk verksamhet som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform

Bedömningskriterier
Kvalitet. Inom detta kriterium bedöms kvaliteten på de upplevelser som arrangemangen förväntas ge
upphov till, kvaliteten på/förutsättningarna för produktion och genomförande, samt de kompetenser
och den erfarenhet som finns i organisationen.

Publikarbete. Inom detta kriterium bedöms arbetet med målgrupper, marknadsföring och
det förväntade publika genomslaget.
Ekonomisk bärighet. Inom detta kriterium bedöms såväl kortsiktig som långsiktig bärighet,
bland annat bredden på finansieringen.
Brett utbud. Inom detta kriterium bedöms i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett
brett utbud för allmänheten. Detta görs löpande utifrån en samlad bedömning av de
ansökningar som kommer in.

Praxis för bidrag till idrottsarrangemang
Då bidrag till publika idrottsarrangemang inte finns idag, saknas det en praxis för vilken typ av
arrangemang som skulle kunna beviljas bidrag. Dessa arrangemang förväntas ha en hög nivå, standard
och kvalitet och kräver en stabil och pålitlig arrangör. Arrangemangen genomförs ofta i
samarbete/samverkan med ett förbund. Arrangemanget är ofta för vuxna deltagare men kan även vara
för ungdom. Arrangemangen kan vara både tillfälliga, och klassas då som projektbidrag, och årligt
återkommande, och ingår då bland verksamhetsbidragen.

