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Inledning
Spridningen av covid-19 har påverkat kulturlivet i form av intäktsbortfall kopplade till
faktorer som inställda evenemang, minskade publiksiffror och uteblivna uppdrag. Att
ställa om och skjuta fram programverksamhet innebär merkostnader.
Genom riktade stöd till kulturlivet ges möjlighet att möta akuta behov med anledning
av pandemins effekter samt mildra ekonomiska konsekvenser av en fortsatt
coronaanpassad verksamhet under 2021.

Generella villkor för stöden
Omfattning
Stöd kan sökas av aktörer med organisationsnummer baserade i Uppsala kommun
som verkar inom kulturnämndens ansvarsområde.
Vid fördelning av stöd prioriteras Uppsalas professionella kulturliv och verksamheter
där professionella yrkesutövare drabbas ekonomiskt av pandemin.

Ansökan
Stöden söks på särskilda blanketter. Ansökan ska vara underskriven av behörig
firmatecknare. Ansökan måste vara komplett när den skickas in. Kulturförvaltningen
tar inte emot kompletteringar i efterhand. Ansökningar som inte är fullständiga
kommer inte att behandlas.
Sista dag för ansökan är den 15 april 2021. Om avsatta medel inte förbrukas vid
fördelningsomgången, kan ytterligare en utlysning ske under 2021.

Beslut
Beslut om stöd fattas av kulturnämnden. Stöden betalas ut i juni.

Tillfälligt kulturstöd för intäktsbortfall
För vad kan man söka stödet?
Stödet syftar till att kompensera intäktsbortfall som uppstått med anledning av covid19 under perioden september-december 2020. Det tillfälliga kulturstödet bygger på en
uppskattning av bortfallet jämfört med tidigare års verksamhet.
Stödet omfattar kulturaktörer baserade i Uppsala kommun som driver
kulturverksamhet lokalt, på distans, eller på annan ort.
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Villkor för stödet
Ansökan
I ansökan ska sökande ange jämförande statistik och ekonomiska resultat för perioden
september-december 2019 och 2020, för att kunna verifiera sitt intäktsbortfall. Till
ansökan bifogas en förteckning över inställd eller påverkad verksamhet samt en
resultatrapport för den aktuella perioden under 2019 och 2020.
Redovisning
Stödet kräver ingen återredovisning.

Tillfälligt kulturstöd för särskilda behov och
åtgärder
För vad kan man söka stödet?
Stödet avser lokala yrkesutövare som bedriver kulturverksamhet i Uppsala kommun
med syfte att stödja nödvändiga behov och åtgärder som möjliggör kulturverksamhet i
ett samhälle med fortsatt pandemi under 2021.
Stödet är utformat på ett annat sätt än stödet för intäktsbortfall som bygger på en
uppskattning av bortfallet jämfört med tidigare års verksamhet.

Villkor för stödet
Ansökan
I ansökan ska sökande ange en beskrivning av hur den berörda verksamheten
påverkats och vad som krävs för att upprätthålla och utveckla den under fortsatt
pandemi 2021, samt en planerad budget för åtgärden.
Redovisning
Stödet återredovisas på särskild blankett. Redovisningen ska innehålla en beskrivning
av genomförda åtgärder, konsekvenser av dessa samt en ekonomisk rapport.

