
UPPGIFTER SÖKANDE

Ansökan om stöd 
Evenemang och Möten

Förening/Organisation:
Organisationsnummer:
Adress:
Postnummer: 
Ort:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
Hemsida eller facebook:

INFORMATION OM EVENEMANGET

Evenemangets namn:
Vilken plats ska ni ha evenemanget på och varför:

Stöd av övriga tjänster:
Behov av plats/lokal:
Behöver något nytt byggas för att evenemanget ska kunna genomföras? Vad i så fall.

Sökt tillstånd: 
Start/slutdatum för evenemanget:

Vad handlar evenemanget om: 

Antalet besökare:

Hur många av besökarna är från Skövde?

Är evenemanget årligen återkommande?

Spara ned, fyll i och skicka in till katarina.blad@nextskovde.se 

Ja: Nej:



HÅLLBARHETSBEDÖMNINGAR

Ungefärligt antal övernattningar på hotell respektive ”hårt golv”:

Beskriv medial täckning - På vilken nivå kommer evenemanget att bevakas i media?

Lokalt:
Regionalt:

Nationellt:
Internationell:t

Engagerar ni lokala aktörer/föreningar/företag för genomförande?

Hur många funktionärer/volontärer kommer engageras under evenemanget?

Finns det liknande evenemang som genomförs i Skövde eller Skaraborg?

Vi vill att ni beskriver hur evenemanget är utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Beskriv hur ni jobbar med miljöfrågor, som avfallshantering, transporter och slitage på evenemangsområdet? 

Beskriv hur ni säkerställer tillgängligheten för samtliga besökare/deltagare.

Beskriv hur ni kommer jobba med säkerhet under evenemanget?.

Beskriv hur ni kommer jobba med frågor kring samarbete, öppenhet, förtroende och tillhörighet 
under evenemanget.

Beskriv er  värdegrund samt vilka värderingar som gäller för evenemanget.

Beskriv hur ert evenemang är ekonomiskt hållbart. (Se mer om budget under den rubriken.)

VÄRDE FÖR SKÖVDE KOMMUN 
Vad kan Skövde Kommun erbjudas som motprestation vid eventuellt beviljat bidrag?

Varför ska stöd lämnas? Beskriv kortfattat i tre punkter.

Beskriv hur ert evenemang kan hjälpa till att förstärka Skövdes varumärke

Hur kan ert evenemang bidra till en ökad livskvalitet och kompetensutveckling?

Vilka är er målgrupp?

Hur tänker ni marknadsföra evenemanget?



 BIDRAG

Har ni sökt andra bidrag ifrån Skövde Kommun eller annan organisation för evenemanget?
Om JA, var har ni sökt?

Har ni beviljats andra bidrag ifrån Skövde Kommun eller annan organisation för evenemanget?
Om JA, var ifrån?

Hur stort bidrag söker ni, i kronor:

BUDGET
Bifoga separat budget som innehåller både intäkter och utgifter med denna ansökan.
Sökande ska kunna styrka att evenemanget finansieras med minst med samma storlek som stödförfrågan av 
annan icke kommunal organisation.  

BEVILJAD ELLER AVSLAG TILL STÖD
Arrangemangsgruppen har som regel att komma med beslut inom en månad efter inkommen ansökan.
Om stödet är beviljat till fullo eller till delar upprättas ett avtal mellan parterna där arrangemangsgruppen 
förbehåller sig rätten att reservera 25% av stödet tills det att efterrapporteringen är gjord.

EFTERRAPPORTERING
Vid beviljat stöd ställer Arrangemangsgruppen som krav på mottagande organisation om rapportering av 
antal besökare/deltagare, antal kommersiella gästnätter, hur och var evenemanget beskrivits i media
Upplevelsen av arenan/ytan där evenemanget genomförts och eventuella frågor vid egen undersökning.
För rapportering används mall som skickas ut vid beviljat bidrag.

FRÅGOR

Vid frågor kontakta Katarina Blad, Next Skövde
0709-49 50 52, katarina.blad@nextskovde.se
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