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Riktlinjer för avtal mellan ideella föreningar/organisationer
och Mora kommun angåendemarknadsföring
Syfte och mål
Syftet med dessariktlinjerär att bidra till ett tydligt, klart ochpositivtsamarbetemed
ideella föreningarochorganisationerochatt klargöra vad somgäller i frågor somrör
marknadsföring.
Målet med avtal mellanMora kommunochsamarbetspartnern
är att tillsammans
ta
tillvara möjligheternaför att marknadsföraMora samtbidra till att stärkaMora kommuns
visionsomär RegionstadMora – för ett aktivt liv.

Affärsmässigaavtal
Mora kommuns
samarbeteför marknadsföringskerpå affärsmässigagrundertill
ömsesidignytta för kommunen
ochsamarbetspartnern.
Ett marknadsföringsavtal
bygger på ett samarbetesominnebäratt Mora kommunstödjer
en annanpart med pengar i utbyte mot någonform av motprestationsomt ex
reklamutrymme,
aktivitetereller tjänster.Alla avtal ska vara följden av en bedömning,i
det enskildafallet, av vilket reklamvärdeMora kommunkan köpa, ochav en förhandling,
samtträffas inomramenför en given budget.
Mora kommuns
ställningsomskattefinansieradorganisationställer stora krav på integritet
ochopartiskhet.Dessariktlinjerska sesöver i början av varje mandatperiodeller vid
förekommandebehovav kommunstyrelsen
.

Avgränsning
Ett marknadsföringssamarbete
är inte sammasak somett bidrag. Det ska inte förväxlas
med till exempelverksamhetsbidrag,
anläggningsstödocharrangemangsstöd.
Dessa
bidrag söksvia kultur- ochfritidsförvaltningen.

Partners
Marknadsföringssamarbete
kan sketillsammans
med ideella föreningaroch
organisationermed följande inriktning
Elitidrott
Elitidrottbidrar till att Mora utvecklassomidrottsortochgenomden även till
exponeringpå ett positivtsätt utanförkommunens
gränser.Samarbetekan ske
med föreningarsomhar lag eller enskildautövarepå hög nivå somansesvara
av störreintressepå nationelleller internationellnivå.
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Kulturverksamhet
Kulturellaaktivitetervidgar utbudetochgör Mora till en mer attraktiv ort och
stärkerbilden av Mora. Samarbetekan skemed kulturaktivitetersombedömsge
stort intressepå nationelleller internationellnivå.
Evenemang
Evenemang
ska vara publika med regional,nationelleller internationell
attraktionskraft.Evenemangen
ska skapa positivaupplevelserför Morabornaoch
ge ett ekonomisktmervärdeför ortensnäringsliv.
Mora kommunträffar inte avtal med enskildapersoner.Partensaktivitet/evenemangska
vara publika,gärna lockaMorabor ochandra besökaresamti huvudsakarrangerasinom
Mora kommun.

Kriterier
Kommunens
intress
e ochinsatserbestämsutifrån:
Förväntaduppmärksamhet
ochvärdet av detta i form av bevakningutanför
Mora, det vill säga, i länet, nationellteller internationellt.Bidra till att Mora
exponerasi mediapå ett positivt sätt utanförkommunens
gränser
Förväntadeller faktiskpubliktillströmning
till evenemanget,det vill säga, ökar
antalet besökaretill Mora. Ökar antalet deltagare och/eller besökaretill Mora
somkan skapa konsumtion.
Profilvärdeför kommunen
. Enuppskattningav hur aktiviteten/evenemanget
kan
kommaatt bidra till att stärkaochsprida Morasvarumärkesomort samtstärka
den goda bilden av Mora. Bidra till att stärkaMoraspositionsomRegionstad
Mora – för ett aktivt liv.
Bidra till ett hållbart Mora; socialt,ekonomisktochmiljömässig
t hållbart

Kostnader
Kommunstyrelsen
fastställerårligen i budget ett ekonomisktutrymmeför
marknadsföringsavtalen.
Antaletavtal kan begränsassåvälav den ekonomiskaramen
samthur Mora kommunbedömermarknadsföringsutrymmet.

Avtalsform
Avtalet ska löpa underhögst12 månader.Detta kan skeantingenper
kalenderåreller per säsong.
Avtal ska vara skriftliga enligt kommunens
standardformulärså att parterna på
bästa sätt kan disponeradet somavtalet innehåller.
Om ett evenemangeller arrangemangställsin ska eventuellutbetald ersättning
återbetalas.Sammagäller även för föreningareller organisationersomupphör
med sinverksamhetunderpågåendeavtalsperiod.
Båda parter har rätt att bryta avtalet om någonav parterna uppleveratt den
andresagerandepåverkar det egna varumärketnegativt.
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Avtal ska ha en klausulom att kommunen
har rätt att omedelbartbryta avtalet
om kommunenuppleveratt partnernsagerandepåverkar kommunens
varumärke
negativt.Sammasak gäller vid brister i att ta avståndfrån droger eller doping,
till exempelom en deltagare i en föreningvisatsig vara dopad. Avtal ska ge
kommunen
tolkningsföreträdei sådanafall, ochbeslutaen
återbetalningsskyldighet
för partnern.
Varje avtal ska utvärderasochredovisningska lämnastill Mora kommunnär
avtalstidengått ut.
Om avtalspartnerni väsentligmånändrar verksamhetsinriktning
har Mora
kommunrätt att säga upp avtalet med omedelbarverkanochåterfå ersättning
somavseråterståendeavtalstid.

Beslut
Avtal över 100 tkr beslutasav kommunstyrelsen
i förekommandefall.
Avtal under100 tkr beslutasav kommundirektören
i förekommandefall.

Kontakt vid frågor
E-post:mora.kommun@mora.se
, Kommundirektör:
PeterKarlsson
, Utvecklingschef:
Caroline
Smitmanis
Smids, Näringslivsutvecklare:
KerstinLingqvist
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