Malmö stad

Kulturförvaltningen
Datum

201 9-1 2- 16
Vår referens

Ivana Baukart
ivana.baukart@malmo.se
0708-305827

Delegationsbeslut
Beslut om kulturstöd

Vi har beslutat att bevilja följande stöd:
Diarienummer

KN-2019-4625

Ärendenummer på Mina sidor

15282

Organisation

Arabiska bokmässan ABM

Adress

Johan Ericssons VÄG 53 C 21762 Malmö

Organisationsnummer

802525-8982

Bankgiro / plusgiro

Saknar plusgiro eller bankgiro men ska ta fram det

Projektnamn

Arabiska bokmässan (ABM 2020)

Stödform

Projektstöd för publika arrangemang i Malmö

Objekt

1205 Språk och mångfald

Belopp i kronor

150000

Utbetalningsdatum

I slutet av januari

Eventuella särskilda villkor

Stödet beviljas utifrån förutsättningen att föreningen Arabiska
Bokmässan är huvudansvarig arrangör för festivalen. En
uppföljning kommer att ske efter genomfört projekt. Inlämna
uppgift om plusgiro eller bankgiro för utbetalning.

Allmänna villkor för projektstöd

Se information på nästa sida.

Information och
redovisning

Den som får stöd ska alltid informera kulturförvaltningen om
förändringar i planeringen och om aktuella arrangemang.
Malmö stads logotyp ska finnas med i kommunikation och
marknadsföring. Efter genomförandet ska projektet redovisas
digitalt. Se anvisningar på nästa sida.

Beslutsdatum

2019-12-16

Beslutande

Handläggare

Jennie Järvå
Enhetschef
Enheten för kulturanalys och stöd

Ivana Baukart
Utvecklingssekreterare
Enheten för kulturanalys och stöd

Besöksadress Baltzarsgatan 31
Postadress: Baltzarsgatan 31, 205 80 Malmö
Tel 040-34 48 50
Organisationsnummer: 212000-1124
kulturstod@malmo.se

Projektstöd – allmänna villkor
Malmö stads värdegrund, som bygger på demokrati och likabehandling, delaktighet, mångfald och jämställdhet, utgör riktmärke i fördelningen av stöd.
Organisationens styrelse eller motsvarande ansvarar för ansökan och för hanteringen av beviljat stöd. Organisationer som får stöd ska följa gällande lagar och myndighetskrav och verksamheten ska vara i överensstämmelse med Malmö stads värdegrund.
Den som får stöd ska informera kulturförvaltningen om genomförandet av projektet och om eventuella förändringar i planeringen. Den som får stöd ska också informera om aktuella arrangemang.
Stöd som beviljas på grundval av felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan kan medföra skyldighet att
återbetala stödet.
På begäran ska dokumentation, till exempel bokföring, kunna granskas av Malmö stad.
Information om fullständiga bestämmelser för projektstöd.
Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor.

Information och redovisning
Informera oss!

Det är viktigt att ni som fått stöd informerar kulturförvaltningen om hur det går med genomförandet av
projektet. Planering och ändringar ska meddelas direkt under ert ärende på Mina sidor. Om det är aktuellt
med större ändringar i planeringen ska ni ta kontakt med handläggaren för en avstämning. Det kan till exempel gälla tidplanen, innehållet, omfattningen eller platsen för arrangemangen. Information om era arrangemang, såsom nyhetsbrev och liknande, kan ni maila direkt till handläggarens mail.
Visa att Malmö stad gett stöd

Ett projekt som fått kulturstöd från kulturnämnden ska informera om det i sin kommunikation och marknadsföring, till exempel på hemsidor och i trycksaker. Skriv ”Med stöd av” tillsammans med Malmö stads
logotyp. Logotyp i olika format finns på vår hemsida.
Marknadsför era evenemang

Det är viktigt att Malmöborna kan ta del av all den kultur som får stöd. Ni som har fått stöd för publika arrangemang ska marknadsföra dem. Information om offentliga evenemang ska läggas in i Malmö stads evenemangskalender.
Redovisa projektstöd

När projektet är genomfört ska ni redovisa. Redovisningen ska lämnas in senast två månader efter att det
sista arrangemanget eller aktiviteten är genomförd. Lägg redan nu in en påminnelse i kalendern!
Redovisning görs via e-tjänst som finns länkad på sidan för projektstöd. Redovisningen innehåller ungefär
samma frågor som ansökan.
Frågor?

Ta gärna kontakt med handläggaren per mail eller telefon.

