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Smålands kulturfestival
Diarienummer: RJL 2016/988
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
 Bevilja Smålands Kulturfestival 220 000 kronor under
projekttiden 2016-01-01 - 2016-12-31 där projektmedel
tas ur regionala utvecklingsmedel. Beslutet förutsätter och
grundas på att övrig i ansökan upptagen medfinansiering
infrias.
Sammanfattning
Smålands Kulturfestival äger rum under höstlovet i november i
flera kommuner i Jönköpings- och Kronobergs län. Programmet
består av cirka 50 arrangemang under en vecka där många
konstformer finns representerade. Festivalen startade 2012 och
står med i den regionala kulturplanen som särskild satsning.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-10
Beslutet skickas till
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Olsson,
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Sandqvist

Tjänsteskrivelse
2016-05-10

RJL2016/988

Regionledningskontoret
Regional utveckling
Lena Bohman Hjelmstedt

Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Smålands kulturfestival
Förslag till beslut
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar


Bevilja Smålands Kulturfestival 220 000 kronor under projekttiden
2016-01-01 – 2016-12-31 där projektmedel tas ur Regionala
utvecklingsmedel. Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan
upptagen medfinansiering infrias.

Sammanfattning
Smålands kulturfestival äger rum under höstlovet i november i flera kommuner i
Jönköpings län och i Kronobergs län. Programmet består av ca 50 arrangemang
under en vecka där många konstformer finns representerade. Festivalen startade
2012 och står med i den regionala kulturplanen som särskild satsning.

Information i ärendet
Festivalen har fått uppmärksamhet även internationellt och lockar besökare från
bl.a. Tyskland. Region Kronoberg och medverkande kommuner bidrar också till
finansieringen.

Beslutsunderlag


Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län



Checklista

Beslutet skickas till
Smålands kulturfestival ideell förening
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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Projektuppgifter
Projektnamn

Projektägare

Smålands kulturfestival

Ideel förening

År och månad för projektstart

År och månad för projektavslut

2016-01-01

2016-12-31

Status

Diarienummer

Nytt

RJL 2016/988

Historik
Tidigare beslut

Utbetalda medel

Medel från UK tidigare år

-

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Aneby

Eksjö

Gnosjö

Gislaved

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

Vetlanda

Mullsjö

kommuner i Kronobergs län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Finns med som särskild satsning i den regionala kulturplanen
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS

Ökar attraktiviteten på landsbygden för boende och besökare
Ansökan är kopplad till:

Arbetsmarknad/näringsliv

Utbildning/forskning

Attraktivitet

Infrastruktur

Folkhälsa och sjukvård

Kommunal utveckling

Avstämning har skett med

Utbildning och kultur

Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet

Festivalen eftersträvar jämn könsfördelning bland medverkande artister
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

Ett av årets teman är integration. Medverkande restauranger serverar ekologiskt och
närproducerat
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

Förlag till särskilda villkor för beslut

* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År

Summa

Typ av medel

2016

220 000

Regionala utvecklingsmedel

Totalt

220,00 kr

Beslutet motsvarar 21 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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Utbetalningsprognos
År 2016 beräknar vi att betala ut 220 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering

Nationell ämneskategori

2e

08D

Information
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.
Läs mer på plus.rjl.se
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