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Riktlinjer för Respons – ungas eget initiativ
Målgrupp
Unga i åldern 10-25 år.

Ansökningstider
Ansökan kan skickas in löpande under året, dock senast en månad före planerat evenemang.

För vad kan man söka stödet?
Stödet är för unga som vill anordna aktiviteter eller arrangemang för andra unga på fritiden. Stödet kan
uppgå till högst 7 000 kr.
Projektet ska
• rikta sig till åldersgruppen 10-25 år,
• vara initierat och drivas av den sökande själv,
• vara offentligt och ske i en drogfri och omgärdad miljö.
Projektets syfte ska inte vara att generera vinst för den sökande. Om projektet medför intäkter ska det
tydligt framgå i budgeten.
Stödet kan inte gå till
• kostnader för enbart inventarier,
• enbart personalkostnader,
• aktiviteter i slutna sällskap, föreningsverksamhet eller skolverksamhet,
• aktiviteter som redan ägt rum.

Vem kan söka stödet?
Stödet kan sökas av enskilda personer i åldern 10-25 år som är skrivna i Uppsala kommun. Stödet
sökts med hjälp av Responscoacher som finns på fritidsgårdar, ungdomskulturhus och bibliotek i
kommunen.

Ansökan och redovisning
Stödet söks via hemsidan Kubik Uppsala, kubikuppsala.se/ung/respons. För sent inkommen ansökan
behandlas inte.
Beslut om stöd fattas av chefen för avdelningen för strategi & omvärld enligt kulturnämndens
delegationsordning. Beviljat stöd innebär inga garantier för fortsatt stöd. Beviljat stöd betalas ut som
rekvisition eller mot uppvisande av kvitto.
Efter avslutat projekt sker redovisningen till kulturförvaltningen via hemsidan Kubik Uppsala.
Utebliven redovisning är grund för avslag av kommande ansökningar.
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kulturnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Förändringar i verksamheten
Om projektet inte blir av eller förändras måste sökande meddela kulturförvaltningen omgående.
Återbetalningsskyldighet kan föreligga om oriktiga uppgifter har lämnats i ansökan samt om stödet
används i strid mot gällande regler och riktlinjer eller för annat ändamål än som uppgivits i ansökan.

Marknadsföring
I marknadsföringen av verksamhet, projekt och evenemang ska det framgå att det sker med stöd från
kulturnämnden, Uppsala kommun.

Budget
Kulturnämnden fastställer årligen budget för nämndens olika stödformer.

