Pratbar - inför höstens bidragsansökningar
Pratbar är tillfället för arrangörer och arrangörsföreningar inom kultursektorn som vill ha mer kunskap om
hur och var man söker bidrag. Det handlar om möjligheter och svårigheter att söka och få beviljat olika stöd
samt vilka bidrag som finns och när de ska sökas.

Välkommen till Glasets hus, Östra Järnvägsgatan, Limmared
den 31 augusti från 15.00 till 20.00
Dagen handlar om:






Vilka stöd som finns att söka
Hur en ansökan kan/bör se ut
Datum för ansökningar
Om det finns bidrag för just den egna verksamheten
Hur man fortsätter om man fått avslag på ansökningar

Program:






15.00 – 16.00 startar vi med en gemensam informationstimme om bidragsmöjligheterna i regionen,
kommunen och genom andra aktörer. Tranemo kommun, Koncernavdelningen Kultur, Boråsregionens
kommunalförbund* och Kultur i Väst berättar om hur och var man söker olika bidrag
16.00- 18.00 finns tid för enskild rådgivning kring ansökningar. Maila och boka en tid, annars i mån av
plats drop-in
18.00 – 19.00 kör vi samma gemensamma informationstimme om bidragsmöjligheter för er som inte
kan delta under dagtid
19.00- 20.00 finns tid för enskild rådgivning kring ansökningar. Maila och boka en tid, annars i mån av
plats drop-in

Boka rådgivningstid hos Helen Liljedal, arrangörskonsulent på Kultur i Väst, helen.liljedal@kulturivast.se.
Beskriv kort ditt projekt/arrangemang som du tänker söka eller har sökt bidrag för och dina frågor kring detta.

VÄLKOMNA!
Kultur i Väst i samarbete med Boråsregionens kommunalförbund och Tranemo kommun.

*Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som
ligger i linje med Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020. För projekt inom målfrågan "Främja en aktiv
och nyskapande kulturregion” är Boråsregionens kulturplan 2016-2019 styrande och insatser som ligger i linje med den
prioriteras. Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och/eller social ekonomi kan söka. Medel kan inte
användas internt för utveckling av företag eller organisation.

