Resebidrag till
kulturarrangemang
Transportresursen är ett utjämningsbidrag som kan sökas av de förskolor och
skolor i Lunds kommun som ligger utanför Lunds lokaltrafknät (Dalby, Södra
Sandby, Genarp, Veberöd, Stångby osv).
Bidraget syftar till att ge dessa skolor
och förskolor en likvärdig möjlighet att
ta del av det kulturutbud som fnns i
kommunen.
Det fnns en begränsad pott pengar per
läsår och ansökningarna är många. Vi
fördelar pengarna så rättvist vi kan och
försöker få en spidning åldersmässigt.
En kan få bidrag för resor till kulturinstitutioner och kulturarrangemang som
exempelvis föreställningar på Månteatern och Teater Sagohuset, skolbiobesök på Kino eller besök på Litteralund,
Konsthallen och Kulturen.
Bidraget gäller däremot inte för generella resor till Stadsparken, Botaniska
trädgården Domkyrkan eller till Vattenhallen om ni inte ska ta del av ett
kulturarrangemang som framförs där.

Resor till och från arrangemang inom
Kulturgarantin (förskolan för barn
som är fem år, årskurs 2, årskurs 5 och
årskurs 8) får ni alltid ersättning för om
det behövs. De behöver ni inte ansöka
om transportresurs för.

•

Om resan beviljas får du ett mejl
med instruktioner om hur ni går tillväga efter att resan har gjorts.

•

Boka er buss och ställ fakturan till
skolan/förskolan.

Vill du söka resebidrag?

Bidraget ska rekvireras inom två månader från att resan genomförts, annars
går beloppet åter till den sökbara potten och pengarna kan därmed ges till
annan sökande.

•

Tänk på att ansöka i god tid innan er
resa är planerad för att vara säker
på att du får besked innan. Din
ansökan är beviljad först när du fått
svar på din ansökan.

•

Du ska ange när och var ni ska åka.
Hur många barn/elever det är samt
hur många vuxna.

•

Du ska ange pris för resan. Kolla
med ert bussbolag innan du ansöker så att du uppger rätt summa
(utan moms).

•

Gå in på Lund.se och fyll i din ansökan här.

Har du frågor om bidraget
eller hur du ansöker?
Kontakta Pontus Brönmar på
046-359 36 32 eller på
pontus.bronmar@lund.se

Kulturinstitutioner som är
godkända som resmål:
Lunds Konsthall
Stadsteatern
Månteatern
Teater Sagohuset
Skissernas museum
Historiska museet
Litteralund

Rekvirera alltid beviljade bidrag samma år som resan genomförs annars
förlorar ni rätten till bidraget. Det är
den beviljade summan som betalas ut,
dubbelkolla därför alltid när ni bokar
buss så att priset är samma som ni fått
när ni bad om ofert.

Livets museum
Kulturen
Kino
Södran
Filmstaden
Stadsbiblioteket

