
Kulturkicken!

Har du en idé om en aktivitet eller ett evenemang 
som du vill genomföra?

Kulturkicken erbjuder dig hjälp med ett ekonomiskt bidrag kopplat till support 
kring andra stöd som t.ex. lokaler, teknik, marknadsföring och kreativa nätverk.

Här får Du tillgång till kompetens, kunnande och erfarenhet inom projekt-
ledning, arrangörsskap och evenemang.

Du som är mellan 16-26 år kan söka Kulturkicken. 
Grundidén är enkel: det ska gå snabbt, vara lätt och roligt att genomföra  
sina idéer!

Läs mer om hur det går till på följande sidor!

Vad väntar du på?! 
SÖK idag! www.ungiamal.se/kulturkicken

Lycka till!

Vem kan söka?
Du mellan  16 – 26 år som bor i Åmåls kommun
Enskilda personer eller grupp

Hur mycket kan man söka?
Du kan söka upp till 5 000 kr. 

För vad kan man söka?
•	 Aktiviteten/evenemanget ska vara offentligt och utåtriktat
•	 Aktiviteten/evenemanget ska vara ett privat projekt (ej skolprojekt)
•	 Genomföras i Åmåls kommun
Aktiviteten kan genomföras i samarbete med en eller flera lokala aktörer inom 
föreningsliv, organisationer, studieförbund. Detta är vårt kreativa nätverk!

Hur ansöker man?
Beskriv kort din idé och berätta om vad du vill göra; när du vill göra det och vilka 
kostnader du räknar med.  Du kan ladda ner en blankett från 
www.amal.se, www.ungiamal.se eller hämta den på Huset eller Biblioteket. Skicka 
detta till Åmåls Kulturhuskansli, till kulturkicken@amal.se eller kontakta någon av 
nedanstående personer för support och idékläckande.

För minderårig krävs att myndig person eller organisation finns med som 
ekonomiskt ansvarig.

Redovisning
Du lämnar en kort rapport om den genomförda aktiviteten och redovisar även 
kostnader och eventuella intäkter.

Vi hjälper dig!
För samordning och handledning, bollplank, förmedling av kontakter m.m. finns 
följande personer till hjälp:

Kultursamordnare Rebecka Andersson
   rebecka.andersson@amal.se // 0532-172 08
Ungdomsbibliotekarie Emma Olander
   emma.olander@amal.se // 0532-170 91

Välkommen in till Biblioteket, så hjälper vi dig!
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1. IDÉ
Det hela startar med 
att du har en idé! Det 
kanske handlar om att 
du vill genomföra ett 
arrangemang, ett event 
eller göra något annat typ 
av projekt. 
Du behöver hjälp, pengar 
och ett bollplank...

2. ANSÖKAN
Du söker då till Kulturkicken 
genom att skriva ner din 
projektidé i ett formulär som du 
mailar till kulturkicken@amal.se.
Du kan söka upp till 5000 kr.
Enkelt!

3.VÄGLEDNING
Efter senast 14 dagar har 
du fått svar. Om det blir 
JA, bestäms ett möte med 
vägledning där du får hjälp 
med planeringen av din idé.

Då får du koppling till rätt 
personer, företag eller 
föreningar som kan vara till 
hjälp.

4. BIDRAG
Beroende på hur kostsamt 
projektet är kan du få upp till 
5000 kr i ekonomiskt bidrag 
som täcker utgifter.

Förutom det får du också 
hjälp med lokaler, utrustning, 
marknadsföring och annat 
som vi tillsammans kan ordna.

5. GENOMFÖRANDE
Sedan är det dags att 
genomföra din idé, 
evenemang, event eller 
vad det nu kan vara!

Enkelt!

ansök

Så här enkelt funkar det...


