
Ansökan om stöd för att genomföra publik aktivitet/arrangemang under 
Piteås jubileumsår 2021. 
Syfte 
Piteå Kommun vill 2021 genom jubileumspotten Piteå 400 år skapa ett år fyllt av 
arrangemang, aktiviteter och upplevelser för alla Pitebor och besökare för att fira 
födelsedagsbarnet Piteå. Alla föreningar, arrangörer och byar välkomnas att söka stöd från 
jubileumspotten för att genomföra en publik aktivitet/arrangemang som på något sätt bidrar 
till Piteås 400-årsfirande, under jubileumsåret 2021, 

 
Vem kan söka stöd från Jubileumspotten Piteå 400 år? 
Alla föreningar/organisationer med säte i Piteå och som planerar att genomföra en publik 
aktivitet/arrangemang under jubileumsåret 2021 som på något sätt bidrar till Piteås 400-
årsfirande, är välkommen att ansöka om stöd från Jubileumspotten Piteå 400 år. Ansökan 
lämnas in digitalt från 1 september 2019. Ansökningar tas emot så länge det finns medel kvar 

i Jubileumspotten som idag omfattar total 1 Mkr. 

 
Ansökan 
Sökande:  
Förening/organisation:  
Adress:  
Postadress:  
Kommun:  
Telefon:  
E-postadress:  
Föreningens pg/bg:  
Organisationsnummer: 

 
Ansvarig för ansökan:  
Namn:  
Funktion i föreningen:  
Adress:  
Postadress:  
Telefon:  
E-postadress:  
 

Namn på er publika aktivitet/arrangemang: 

 
Beskriv kort er aktivitet/arrangemang: 
(Innehåll, Organisation, Tidplan, Målgrupp, Samarbetspartner) 

 
Hur ser er budget ut? 
Ange hur sökt bidrag ska användas. Specificera kostnader och eventuella intäkter. 

 
På vilket sätt bidrar er aktivitet/arrangemang till firandet av Piteå 400 år? 
Stöd ges enbart till aktiviteter som på något sätt bidrar till Piteås 400-årsfirande. 

 
Kort beskrivning av föreningens verksamhet idag:  



 
Ansökt belopp i Kr: 
 
 

Beslut om stöd 
Beslut fattas löpande av Kultur, park o fritidsförvaltningen på delegation av nämnden. Beslut för stöd 
över 40.000 kr beslutas direkt av nämnden, vid eras ordinarie sammanträden.  
För att förening/organisation ska få bidrag från Jubileumspotten Piteå 400 år krävs att den sökande 
nyttjar loggan för Piteå 400 år i samband med den sökandes marknadsföring av sin 
aktivitet/arrangemang.  
Varje arrangör ska ansvara för att arrangemanget lever upp till att Piteå är en MR kommun. 
Arrangemangets plattform ska vara byggd utifrån ett demokratiskt synsätt med jämställdhets-
perspektiv och vara tillgängligt för alla. Arrangemanget ska bygga integration, trygghet och tillit för 
både medarbetare och besökare. Diskriminering, kränkningar och särbehandling ska inte förekomma.  
 

Slutredovisning 
Piteå 400 år skickar ett slutredovisningsformulär till arrangören efter genomfört arrangemang. 
Slutredovisningen ska fyllas i och skickas tillbaka inom 14 dagar. 
 


