Ansökan
Ungdomschecken

KULTUR HÄSSLEHOLM · Box 223 · Besöksadress: Vattugatan 18 · 281 23 Hässleholm
tel 0451-26 71 00 · kultur@hassleholm.se · www.hassleholm.se

Vi meddelar er senast två veckor efter att ansökan mottagits om projektet får pengar eller inte.
Vem står bakom
projektet? Vilka är
medlemmar i
projektgruppen? (Namn
och personnummer)

Beskriv projektet:

Vilket är ert syfte med
projektet?

Vilket datum börjar
projektet?
Vilket datum slutar
projektet?
Var kommer projektet
att äga rum?
Hur mycket pengar
söker ni från
Ungdomschecken?
(Max 3000 kr exkl.
moms).
Har ni sökt andra
bidrag? Från vem?

Budget (Ange vad som kostar):
Kostnader, ange i kronor
Gage/ersättning till
externa medverk.
Lokalhyra (extern)
Transporter/resor

Hotell/övernattning
Hyra av utrustning
Marknadsföring,
annonser, affischer etc
Annat
(skriv också vad det är)

Total summa
kostnader

Intäkter, ange i kronor
Entréavgifter
Bidrag från Kultur
Hässleholm
Andra bidrag/sponsorer
Annat (skriv också vad
det är)

Total summa
intäkter
OBS: Summan för kostnader och intäkter måste vara samma belopp. Om inte – förklara varför beloppen är olika.
Ekonomin hanteras av kulturförvaltningen. Inga pengar betalas i handen utan via faktura och/eller kvitto!
Kontaktperson
Födelsedatum
(ÅÅÅÅ-MM-DD):
Postadress
Postnummer och ort
Telefon
Mejladress

Målsmans underskrift om huvudansvarig i gruppen är under 18 år
Målsmans underskrift
Namnförtydligande
Adress
Telefonnummer

Underskrift av projektets huvudansvarig
Huvudansvarigs
underskrift
Namnförtydligande

Kriterier för Ungdomschecken:
Ungdomschecken går att söka till korta och tidsbegränsade kulturarrangemang och kulturprojekt. Exempel på
arrangemang kan vara en utställning, konsert, filmvisning, musikal eller teaterföreställning.
Allmänna krav
• Den som ansvarar för ansökan samt alla som är involverade i projektet, måste vara mellan 13-25 år gamla.
• Projektet skall initieras, planeras och genomföras av och för unga.
• Projektet ska genomföras i Hässleholms kommun.
• Projektet skall vara offentligt och öppet för alla unga i Hässleholms kommun.
• Projektet skall på något sätt gynna det unga kulturlivet i Hässleholms kommun.
• Projektet måste vara alkohol- och drogfritt.
Bidrag kan inte beviljas till
• arrangemang som går med vinst.
• inköp av teknisk utrustning och investeringar såsom datorer, kameror med mera.
• inköp av livsmedel.
• lön för eget arbete.
• skolprojekt
Vid genomförandet ska det framgå att projektet sker med stöd av Kultur Hässleholm.

Redovisning:
Projektet måste redovisas senast en månad efter att projektet har slutförts. Alla kvitton och fakturor måste lämnas
med redovisningen. Om projektet inte redovisas inom en månad går pengarna tillbaka till Ungdomschecken.
Redovisningen görs på en blankett som finns på kulturförvaltningens hemsida.
Ansökan skall skickas till: Kultur Hässleholm, Box 223, 281 23 Hässleholm
Vi meddelar er senast två veckor efter att ansökan mottagits om projektet får pengar eller inte.
OBS! Under juli månad är det ingen bidragshandläggning.

Behöver du hjälp och råd? Hör av dig till:
Camilla Persson Thunberg, kulturutvecklare barn och unga
Telefon: 0451-26 71 04, 0709-71 71 04
E-post: camilla.persson@hassleholm.se

