Ansökan ur evenemangsfonden 2020 och hyresreducering från
Nyköpings kommun
Bakgrund
Pandemin har orsakat en mängd inställda och pausade evenemang och aktiviteter i hela kommunen.
Vi behöver nu se framåt och inför därför ett evenemangsstöd samt möjlighet till hyresreducering för
föreningar och arrangörer i Nyköping. Under 2020 har Nyköpings kommun beslutat att göra en extra
satsning om 500 000 kr på evenemang för att få igång föreningsliv och besöksnäring.
Föreningar och klubbar kan under 2020 även hyra lokaler för cuper, läger och event inom Nyköpings
Arenors lokalbestånd utan hyresavgift, alternativt till rabatterat pris beroende på bokningens storlek.
Budget max 700 000 kr, max 75 000 per evenemang.
Föreningar behöver inte vara bidragsberättigade i enlighet med kriterierna för det ordinära
föreningsstödet.
Evenemanget ska hållas under innevarande år

Ansökan sker senast 31 oktober 2020
Kriterier
•
•
•

•
•
•
•

Evenemanget ska vara nytt med fokus på nytänkande och årligen återkommande.
Evenemanget ska nå ut till publikt under 2020, antingen vid ett eller flera återkommande
tillfällen.
En kreativ samverkan med innovativt grepp mellan föreningsliv och företagande har
företräde. Alla evenemang och samverkan runt arrangemangen har som mål att stärka
Nyköping som attraktiv destination och ska gynna det lokala näringslivet. Ju fler som
samverkar dess bättre.
Evenemang riktade till barn och unga prioriteras
Kultur och Fritidsnämndens krav och riktlinjer för föreningsstöd ska följas liksom
Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid tidpunkt då evenemanget hålls.
Maxbeloppet är 75 000 kr per evenemang och utbetalning sker under 2020.
Nyköpings Arenor kan också i samverkan enligt punkt tre initiera event som bekostas av
medel ur Evenemangsfonden.

Föreningen har verksamhetsstöd av Nyköpings kommun

Ja

Nej
Fortsätt till sid 3

Beskrivning av evenemang
Beskriv evenemanget, målsättning, satsning, målgrupp och nytänkande
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tidpunkt, beskriv också hur evenemanget återkommer
__________________________________________________________________________________
Samverkan, beskriv samarbetspartners och hur samverkan uppnås
__________________________________________________________________________________

Budget, total för hela evenemanget, specificera om behovet också avser lokalhyra
__________________________________________________________________________________

Datum
2020-

Underskrift
-

________________________________________

För föreningar som ej har verksamhetsbidrag, fyll även i sidan 3

Bilagor
Föreningar som inte har verksamhetsbidrag från Nyköpings kommun ska bifoga följande dokument:
•
•
•
•
•

Årsmötesprotokoll
Resultat- och balansräkning, inkl verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Kvalitetssäkringsredovisning, för idrottsföreningar även vaccination mot doping
Enkät med uppgifter – enligt nedanstående

