Mall för analys av ansökningar om Kulturstöd – Stora projektstödet
Sökande aktör:
Sökt stöd:
Bedömning del 1 - Formella kriterier – projektet uppfyller kriteriet när ”rätt” svar kan bockas av i
högermarginalen
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Är projektet är av kulturell karaktär? JA
Är projektet planerat att genomföras i Nacka? JA
Är projektet publikt och öppen för allmänheten? JA
Är ansökande organisation en juridisk person med organisationsnummer (föreningar,
bolag, stiftelser eller enskilda firmor)? JA
Har ansökande organisation angett pg/bg kontonummer eller ett separat konto
registrerat för ansökande juridisk person? JA
Kan projektet anses utgöra ett allmänintresse genom att det är till nytta för
kommunmedlemmarna samt att det bidrar till utveckling av Nackas kulturliv? JA
Har ansökande organisation beviljats verksamhetsstöd innevarande år? NEJ
Vinstsyfte - Projektet kan inte anses bedrivas i syfte att göra vinst? NEJ
Projektet finansieras inte av annan nämnd i eller genom avtal med Nacka kommun –
NEJ
Har sökande organisation eller förening sitt säte i Nacka kommun- JA/NEJ
Om NEJ på 10a- Ansökande organisation eller förening har inte sitt säte i Nacka
kommun- Är genomförandet i Nacka väl preciserat och planerat? JA
Ansökan presenterar en budget i balans? JA
Är sökande fysisk person- NEJ
Motarbetar sökande organisation demokratin eller bedriver diskriminerande
verksamhet- NEJ
Är projektet musikskoleverksamhet eller regelrätt kulturkursverksamhet av
kontinuerlig karaktär som finansieras inom ramen för kundvalssystem och
kulturkursavtal i Nacka - NEJ
Är sökande kommunal organisation/huvudman NEJ
Är sökande politiskt parti- NEJ
Har projektet främst religiösa inslag- NEJ
Projektet uppfyller formella kriterier- JA
Kommentar nedan om projektet avslås på grund av att formella kriterier inte uppfylls

Skäl
för
beslut
Förutsatt att projektet uppfyller de formella kriterierna bedöms det kvalitativt
Kvalitativ bedömning.
Sammanfattning av verksamheten
(Kortfattad beskrivning som
kopieras till bilaga och beslut)

Kvalitativ bedömning. Bedömning (poäng) Stämmer inte alls (0) Stämmer i någon mån (1) Stämmer i ganska hög
grad (2) Stämmer i hög grad (3). Max poäng 45
(dubbelklicka för att redigera värden)
Kriterie
1. Är nyskapande och utvecklar Nacka som kulturkommun
2. Är lättillgängligt för alla
3. Prioriterar barn och unga
4. Är av hög konstnärlig kvalitet
5. Möjliggör delaktighet för deltagare och medborgare
6. Tillgängliggör, utvecklar och bevarar Nackas rika kulturarv
7. Möjliggör kreativt skapande för alla
8. Utvecklas i samverkan mellan flera aktörer
9. Finansieras av flera offentliga eller privata aktörer

Poäng

10. Hur projektets erbjudande ska marknadsföras/spridas till deltagare/publik är tydligt
11. Sökande har säte och hela projektet genomförs i Nacka (endast 0 eller 3)
12. I projektet uttrycks en önskan om att nå en ny publik
13. Tar specifik hänsyn till målgruppens eventuella funktionsvariationer
14. Har en tydlig plan för genomförandet.
15. Projektets budget är rimlig i förhållande till beskrivningen av projektet.
Total sammanlagt kvalitetspoäng - Max 45 p

0

Förslag till beslut Beviljas/Avslås
Förslag till beviljat stöd (nivå och kommentar)

Skäl för beslut (Kopiera till samanställningen)

Om ansökande organisation är ett bolag eller en enskild näringsidkare behöver en specifik kommentar om syftet
att göra vinst formuleras i skäl för beslut.
Om projektet anger starttid innan projektet kan beviljas (beräkna ca 1 månads handläggning) ska en specifik
kommentar om att inga kostnader innan visst datum beviljas. Kommentera vilka kostnader av budget som beviljas.

