ANSÖKNINGSHANDLINGAR

PROJEKTMEDEL

Riktlinjer för Region Värmlands bidragsgivning till
projekt och arrangemang inom kulturområdet
INRIKTNING
Bidrag beviljas till projekt och arrangemang som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till
Värmlands utveckling och attraktionskraft. Projekt och arrangemang ska vara förenliga med prioriteringarna i Värmlandsstrategin 2014–2020 och Värmlands kulturplan.
Riktlinjerna avser främst ansökningar inom kulturområdet på maximalt 100 000 kronor. Medel till
större projekt och arrangemang eller till kulturprojekt med annan inriktning, kan sökas inom ramen
för Region Värmlands övergripande projektfinansiering. Kontakta Region Värmland om du är osäker
på vilken ansökningsform som passar bäst för ditt projekt.
Med projekt avses insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade ifråga om tid,
ekonomi och arbetsinsats.
Riktlinjerna avser i första hand projektbidrag till:
•

scenkonstproduktioner (teater, dans, musik etcetera),

•

konstprojekt med regional inriktning,

•

barn- och ungdomsprojekt med regional inriktning,

Bidrag kan också ges till:
•

festivaler, musik- eller scenkonstarrangemang, filmarrangemang, konstrundor och utställningar
som är öppna för allmänheten

•

konferenser, seminarier och liknande arrangemang,

•

internationella besök och utbyten,

•

förstudier.

Region Värmland ger inte projektbidrag till:
•

ordinarie verksamhet,

•

arrangemang som bedöms vara av huvudsakligen lokalt intresse,

•

scenkonstturnéer,

•

stadsfester och liknande arrangemang,

•

inköp av konst,

•

investeringar i lokaler och teknik,

•

kultur i skolan-projekt,

•

produktion av böcker eller musikinspelning/musikutgivning.

Ansökningar om andra filmstöd än filmarrangemang handläggs utifrån särskilda regelverk som finns
att ladda ned från www.regionvarmland.se
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PRIORITERINGAR
Region Värmland prioriterar projekt och arrangemang som:
•

bidrar till regional tillväxt och till att stärka regionens attraktivitet,

•

har barn och unga som målgrupp,

•

är konstnärligt och kulturellt nyskapande,

•

ökar tillgängligheten till konst- och kulturyttringar,

•

har förutsättningar att uppnå en hög konstnärlig kvalitet,

•

syftar till att långsiktigt bygga upp samverkan, strukturer och nätverk,

•

överskrider gränser – mellan nationer, regioner och kommuner, mellan grupper, organisationer
och konstområden.

Vid bedömningen av projekt och arrangemang tas hänsyn till hur de bidrar till hållbar utveckling,
jämställdhet mellan könen samt etnisk och kulturell mångfald.

VILLKOR
Projekt och arrangemang som är knutna till en enskild kommun får i allmänhet bidrag endast om
berörd kommun ger stöd i form av bidrag eller andra resurser. Som kommunalt bidrag räknas normalt inte förlustgaranti eller motsvarande villkorat stöd.
•

Bidrag ges i regel med maximalt 100 000 kronor.

•

Beslut om projektmedel gäller för projekt som pågår i maximalt tre år.

•

Bidragsmottagaren har det fulla ansvaret avseende tidsplaner, ekonomi, rapportering och
projektets/arrangemangets genomförande.

•

Beslut om bidrag kan innehålla ytterligare villkor för det enskilda projektet/arrangemanget.
Övriga villkor för bidrag framgår av handledningen till ansökningsblanketten.

•

Alla lokaler som används för arrangemang bör ha tillfredsställande tillgänglighetsanpassning.

•

Bidragsmottagare förutsätts att i tillämpliga delar följa diskrimineringslagens bestämmelser.

MOTTAGARE
Bidrag kan sökas av offentliga förvaltningar, föreningar och organisationer av olika slag. Enskilda
personer eller företag beviljas normalt inte bidrag.

ANSÖKAN
Ansökan om bidrag ska göras på särskild blankett som finns att ladda ned från www.regionvarmland.se/kulturbidrag.
Ansökan ska lämnas i god tid före projektstart.
Bidrag fördelas fem gånger per år. Sista ansökningsdag är 20 februari, 20 april, 20 augusti, 20 oktober och 20 december. Det sista ansökningstillfället avser endast bidrag för nästkommande år.
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BESLUT
Beslut om bidrag fattas normalt inom 5–8 veckor från sista ansökningsdag.
Beslut fattas i enlighet med Region Värmlands delegeringsordning.

UTBETALNING AV BIDRAG
Bidrag betalas normalt ut med hela bidragssumman efter att rekvisition av bidrag skickats in till
Region Värmland.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Det ska vid kommunikation och information om projektet/arrangemanget tydligt framgå att Region
Värmland är bidragsgivare. Det kan ske genom texten ”Med stöd av Region Värmland” eller genom
att ett märke med texten ”Med stöd av” och Region Värmlands logotyp används i tryckt material,
på webbplatser eller annat informationsmaterial.
Märket finns att ladda ner från www.regionvarmland.se/kulturbidrag. Evenemang bör också marknadsföras i evenemangsdatabasen på www.varmland.se.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Region Värmland ska ha rätt att hos mottagaren av bidraget följa arbetet och ta del av alla handlingar som kan ge upplysningar om projektet/arrangemanget och dess genomförande.

REDOVISNING
Slutredovisning ska lämnas senast tre månader efter projekttidens slut om inte särskild ansökan
om anstånd lämnats och beviljats av Region Värmland. Slutredovisning lämnas på särskild blankett,
som finns att ladda ned från www.regionvarmland.se. I slutredovisningen ska projektets ekonomiska utfall jämföras med budget och sökanden ska ange måluppfyllelse och effekter i jämförelse med
ansökan. Skillnader mellan förväntade och uppnådda resultat ska kommenteras.
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VILLKOR FÖR UTBETALNING
Utbetalning sker under förutsättning att övrig i ansökan angiven finansiering kan ske på planerat
sätt.
Bidragsmottagare är skyldig att snarast underrätta Region Värmland om väsentliga förändringar i
projektet/arrangemanget.
Beslut om bidrag kan upphävas helt eller delvis:
• om bidragsbeslutet har fattats på grund av oriktiga, vilseledande eller ofullständiga uppgifter
från sökanden,
• om förutsättningarna för projektets/arrangemangets finansiering förändrats (till exempel genom väsentligt ökade biljettintäkter eller andra tillkommande intäkter),
• om projektarbetet inte bedrivs enligt den överenskomna projektplanen,
• om mottagaren använder bidraget för annat ändamål,
• om slutredovisning trots påminnelser inte lämnats.
Om ett beslut upphävs sedan bidraget betalats ut, kan Region Värmland kräva att bidraget betalas
tillbaka helt eller delvis.
Återbetalning kan krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut.
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