Kultur- och fritidsnämndens regler och riktlinjer för
beviljande och betalande av kulturbidrag
Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag för kulturverksamhet enligt följande:
1. Verksamhetsbidrag för professionella och/eller stora kulturorganisationer
2. Verksamhetsbidrag för allmän kulturverksamhet
3. Projektbidrag för specifikt kulturprojekt
1.

VERKSAMHETSBIDRAG för professionella och/eller stora kulturorganisationer
Verksamhetsbidraget kan beviljas för stora evenemang och festivaler eller annan professionell
kulturverksamhet som ordnas av större organisationer. Bidraget beviljas på basen av en fritt
formulerad ansökan. Till ansökan bifogas verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
Ansökan lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast 15.1.

2.

VERKSAMHETSBIDRAG för allmän kulturverksamhet
Verksamhetsbidrag beviljas på Kimitoön registrerad förening för kulturverksamhet som ingår
i verksamhetsplanen för året. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar allmännyttiga
kulturaktiviteter och kulturprojekt som äger rum på Kimitoön och som gynnar Kimitoöns
kommuninvånare.
Verksamhetsunderstöd söks med kommunens blankett för understöd till föreningar. Till
ansökan bifogas verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår. Föregående års
verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse sänds till kommunen
innan beviljat understöd kan betalas ut.
Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ansökningstiden.

3.

PROJEKTBIDRAG för specifikt kulturprojekt
Projektbidrag kan beviljas för anordnandet av konst- och kulturevenemang eller
genomförandet av konst- och kulturprojekt av engångskaraktär. Kultur- och fritidsnämnden
prioriterar allmännyttiga kulturaktiviteter och kulturprojekt som äger rum på Kimitoön och
som gynnar Kimitoöns kommuninvånare.
Projektunderstöd söks med kommunens blankett för understöd till föreningar. Till ansökan
bifogas projektplan och kostnadskalkyl. Av projektbidraget beviljas i regel hälften i efterskott,
efter att bidragsmottagaren lämnat rapport över projektet.
Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ansökningstiden.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan säännöt ja suuntaviivat
kulttuuriavustuksien myöntämisessä ja maksamisessa
Kulttuuri- ja vapaa-ajan myöntämät kulttuuriavustukset ovat seuraavat:
1. Toiminta-avustus ammatillisille ja/tai isoille kulttuurijärjestöille
2. Toiminta-avustus yleiseen kulttuuritoimintaan
3. Projektiavustus tiettyyn kulttuurihankkeeseen
1.

TOIMINTA-AVUSTUS ammatilliselle ja/tai isoille kulttuurijärjestöille
Toiminta-avustus voidaan myöntää isoille tapahtumille ja festivaaleille ja/tai suurten
kulttuurijärjestöjen järjestämä ammatilliselle kulttuuritoiminnalle. Avustus myönnetään
vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemukseen liitetään toimintavuoden
toimintasuunnitelma sekä talousarvio.
Hakemus jätetään kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnalle viimeistään 15.1.

2.

TOIMINTA-AVUSTUS yleiseen kulttuuritoimintaan
Toiminta-avustus voidaan myöntää Kemiönsaaren kunnassa kulttuuritoiminta harjoittaville
rekisteröidyille yhdistyksille. Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta suosii yleishyödyllistä
kulttuuritoimintaa ja yleishyödyllisiä kulttuuriprojekteja jotka tapahtuvat Kemiönsaarella ja
suosivat Kemiönsaaren kuntalaisia.
Toiminta-avustus myönnetään kulloisenkin vuoden toimintasuunnitelmaan sisältyvään
toimintaan. Toiminta-avustuksia haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemukseen tule liittää
toimintasuunnitelma ja budjetti. Edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastuskertomus on lähetettävä kunnalla ennen myönnetyn avustuksen
maksamista.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta vahvistaa toiminta-avustusten hakuaika vuosittain.

3.

PROJEKTIAVUSTUS tiettyyn kulttuurihankkeeseen
Projektiavustus voidaan myöntää taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä sellaisten
taide- ja kulttuuriprojektien toteuttamiseen, joita voidaan pitää kertaluonteisina. Kulttuuri- ja
vapaa-ajanlautakunta suosii yleishyödyllistä kulttuuritoimintaa ja yleishyödyllisiä
kulttuuriprojekteja jotka tapahtuvat Kemiönsaarella ja suosivat Kemiönsaaren kuntalaisia.
Projektiavustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemukseen on aina liitettävä
projektisuunnitelma sekä budjetti/kustannusarvio. Projekti-avustuksesta maksetaan
pääsääntöisesti vähintään puolet kulttuuri- ja vapaa-ajan päätöksen jälkeen. Lopullinen osuus
maksetaan jälkikäteen, kun avustuksen saaja on jättänyt kunnalle projektista raportin.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta vahvistaa projektiavustusten hakuaika vuosittain.

