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Riktlinjer för bidragsgivning från KUPP-projektet  
Dnr 2007:373.803. Beslutade av kultur- och fritidsnämnden 2008-11-25. 

 

1.  KUPP-projektets syfte 

 

KUPP-projektet är ett projekt vars huvudsyfte är att göra kultur- och upplevelsesektorn till en reell 

utvecklingsfaktor i Jokkmokks kommun. Projektet vill skapa en kreativ, positiv och livskraftig miljö 

för kommunmedborgarna och därmed ge förutsättningar för kommunen att bli ett attraktivt besöksmål 

och en intressant etableringsort. KUPP-projektets huvudman är Jokkmokks kommuns kultur- och 

fritidsnämnd. 

 

Genom rådgivning, samordning och ekonomiskt stöd vill KUPP-projektet: 

 främja en vitalisering och föryngring av upplevelsenäringen i kommunen genom att stötta 

nyskapande idéer, entreprenörskap och kompetensutveckling 

 stimulera samarbete mellan upplevelsenäringen, övrigt näringsliv och den ideella sektorn (t.ex. 

föreningar och eldsjälar) 

 öka mångfalden i kulturutbudet och skapa en kreativ miljö 

 skapa ett lokalt medvetande om kultur- och upplevelsesektorns betydelse för alla 

framtidssatsningar som görs inom Jokkmokks kommun 
 

 

2.  Utgångspunkter för bidragsgivningen 

 
Krav som ställs på samtliga projekt för vilka bidrag söks 

Projektet ska röra kultur- och/eller upplevelsesektorn i Jokkmokks kommun. 
Projektet ska vara utvecklingsinriktat. Återkommande projekt ska tydligt visa på ett utvecklingsarbete. 

Projektet ska ha en klart angiven huvudman som har ansvar för genomförande och ekonomi. 

Projektets huvudman ska ha lämnat in redovisning av eventuella tidigare projekt som fått stöd av 

KUPP, för att komma ifråga för stöd till nytt projekt. 
 
Bidrag lämnas inte till löpande verksamhet eller för täckande av underskott. 

Bidrag lämnas ej heller till redan genomförda projekt (retroaktivt). 
 
Prioriterade projekt 

Projekt som bidrar till att den lokala kulturen ”används” och utvecklas. 

Projekt för och/eller av ungdomar (ej skolresor). 

Projekt som har som syfte att utvecklas till stadigvarande/kontinuerlig verksamhet. 

Projekt som har en långsiktigt hållbar planering för framtida verksamhet (efter projekttidens utgång). 

Projekt som genomförs i samarbete mellan olika aktörer. 

Projekt som genomförs av, eller i samarbete med aktörer med hemvist/säte i Jokkmokks kommun. 

Projekt med tydligt definierade målgrupper och väl utarbetade strategier för att nå dessa målgrupper. 

Projekt som väcker stort engagemang och intresse bland allmänhet och riksmedia. 

 

Särskilt intressanta projekt 

Projekt med samisk inriktning. 

Projekt med internationell inriktning. 

Projekt som i hög grad finansieras med andra medel än bidrag från KUPP. 

Projekt som kan påvisa ett känt behov av det projektet kommer att genomföra/prestera. 

Projekt som förmedlar en intresseväckande bild av Jokkmokks kommun. 

Projekt som bidrar till att nya idéer inom kultur- och upplevelseområdet sprids inom Jokkmokks 

kommun. 
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3.  Vem kan söka bidrag? 

 

Bidrag kan utgå till företag, organisationer, institutioner, skola/utbildning, föreningar, 

yrkesverksamma eller ideellt arbetande inom kultur- och upplevelsesektorn. 

 

 

4.  Rutiner för bidragsgivning 
 

 Bidrag prövas efter ansökan. 

 Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast det datum som nämnden kungjort.  

 Ansökan ska vara utförd på särskild blankett, och ansökan ska vara fullständig. 

 Kultursekreteraren handlägger ärendet och ger ett skriftligt yttrande till beredningsgruppen. 

 Kultur- och fritidsnämndens ordförande och vice ordförande bereder med hjälp av 

kultursekreteraren bidragsansökningarna, och ger ett skriftligt beslutsförslag till nämnden. 

 Kultur- och fritidsnämndens ordförande eller kultursekreteraren kan fatta delegationsbeslut om 

bidrag upp till 25.000 kr, vid brådskande ärenden. 

 Alla bidragsansökningar besvaras skriftligen snarast efter beslut. 

 

 

5. Redovisning av hur bidraget har använts 

 

 Bidragsmottagare skall, senast två månader efter projektets avslutning, lämna ekonomisk 

redovisning, rapport över hur medlen har använts (en ekonomisk redovisning av hela 

projektekonomin) och en redogörelse för projektets genomförande och resultat. KUPP:s egen 

redovisningsblankett bör användas. 

 Om ett projekt för vilket medel beviljats av KUPP-projektet inte har genomförts, eller om 

föreskriven redovisning och rapport för projektet trots påminnelse inte har lämnats in, skall 

bidragsmottagaren återbetala bidraget. Projektägare beviljas inte bidrag till nya projekt i de fall 

redovisningar av tidigare projekt som givits bidrag ej lämnats till kultursekreteraren i tid. 

 Eventuella förändringar av projektinnehåll i bidragsbeviljade projekt ska ske i samråd med 

kultursekreteraren. 

 Om ett projekt har genomförts, men i väsentliga delar avviker från de grunder på vilka bidrag 

beviljats, eller om ekonomisk redovisning ger anledning till mer allvarliga erinringar, beslutar 

kultur- och fritidsnämnden om åtgärd. 

 

 


