ANSÖKNINGSHANDLINGAR

PROJEKTMEDEL
BESKRIVNING

HORISONTELLA MÅL FÖR KULTUROMRÅDET
Region Värmland ska som offentlig verksamhet stödja, samordna och driva på frågorna om
jämställdhet, mångfald, miljö och tillgänglighet – så att kulturlivet tar sitt ansvar för att kulturen är
tillgänglig för alla oavsett bakgrund, förutsättningar, livserfarenheter, sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck.

MÅNGFALD
Mångfald kan inrymma perspektiv som till exempel etnicitet, kön, könstillhörighet, funktionsvariationer, klass, sexuell läggning och ålder. Mångfald är ett eftersträvansvärt tillstånd där
människor med ursprung i olika etniska och kulturella miljöer berikar samhället genom sina olika
erfarenheter och där alla förmågor bejakas och tas tillvara.
Att ett projekt har ett mångfaldsperspektiv innebär att var och en har möjlighet att bidra med sin
unika erfarenhet och kompetens så att samhällets mångfald blir en fungerande helhet och
gemensam tillgång. Kulturlivet har ett särskilt ansvar att arbeta för att alla, oavsett funktionsförmåga, kan delta i kulturen på sitt sätt.

JÄMSTÄLLDHET
Med jämställdhet menas att män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
inom livets alla väsentliga områden. Det gäller till exempel makt och inflytande, ekonomiskt
oberoende, företagande, arbete, arbetsvillkor, utbildning med mera.
Att ha ett jämställdhetsperspektiv i ett projekt innebär att försöka synliggöra kvinnors och mäns villkor och förhållanden. För att bidra till målet om jämställda regioner med samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män är det av vikt att åtgärder och projekt som bidrar till att
uppnå de jämställdhetspolitiska målen kommer till stånd.

HÅLLBAR UTVECKLING
Omställningen till en grön ekonomi innebär utveckling av hållbara varor, tjänster och produktionssystem, och kan därigenom minska miljöpåverkan regionalt, nationellt och globalt. Omställningen
kan även bidra till en miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher och därmed ökat företagande,
exportmöjligheter och sysselsättning i både stads- och landsbygdsregioner.
Ett projekt bör sträva efter att minimera den egna miljöpåverkan. Frågeställningar att ta hänsyn till är
bland annat på vilket sätt projektets aktiviteter påverkar energianvändning, transporter, materialbehov, utsläpp, naturmiljön inklusive biologisk mångfald och hotade arter, avfall samt buller.
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