RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETSBIDRAG INOM KULTUROMRÅDET
ALLMÄNNA VILLKOR
Syfte och mål
Syftet med Region Värmlands bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde är
att främja verksamhet som bidrar till uppfyllandet av Region Värmlands vision – Livskvalitet i
världsklass samt till att uppfylla kultur- och bildningsnämndens mål, Värmlandsstrategin och
övriga planer inom nämndens ansvarsområde.
Genom att bidra till effektmålen trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland,
samt god och jämlik hälsa styr bidragsgivningen mot visionen.
Bidrag kan sökas för verksamhet som skapar förutsättningar för en gynnsam regional
utveckling av kultur samt aktiviteter som upprätthåller och stärker demokratiska värderingar
genom befolkningens samverkan i olika former.

VILLKOR FÖR VERKSAMHETSBIDRAG INOM KULTUROMRÅDET
För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region Värmland verksamhetsbidrag
till regionala kulturverksamheter och kulturföreningar i Värmland samt till lokalhållande
organisationer.
Inom ramen för kultursamverkansmodellen fördelar Region Värmland vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet.
Verksamhetsbidragen och statsbidragen syftar till att stärka arbetet med att:
• bidra till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet i hela Värmland,
• bidra till ökad kulturell delaktighet,
• främja och utveckla kulturlivet,
• bidra till mångfald och konstnärlig förnyelse,
• tillgängliggöra och utveckla kulturarvet,
• bidra till regional utveckling och tillväxt,
• särskilt främja och utveckla kultur för, med och av barn och unga.
Fördelningen av bidrag ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.
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Bidrag ges till organisationer som
• vilar på en demokratisk grund och ger goda förutsättningar för insyn och inflytande,
• inte kränker den enskildes mänskliga rättigheter, diskriminerar eller bryter mot
principen om allas lika värde,
• verkar för jämlikhet och jämställdhet,
• främjar hållbarhet ur de tre dimensioner som omfattas i Agenda 2030: ekonomisk
hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet,
• har ett arbetssätt präglat av samverkan och dialog,
• i tillämpliga fall arbetar för att motverka användande av alkohol, tobak, narkotika och
doping med mera,
• bedriver sin verksamhet i enlighet med svensk lagstiftning.
Sökande ska på begäran lämna stadgar, bevis om tilldelat organisationsnummer och
liknande föreningshandlingar.
Organisationen får inte ha skulder till staten för skatt eller avgifter. Bidrag ges inte heller till
organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation.
Om inget annat är överenskommet ska beviljat stöd från Region Värmland användas till den
mottagande organisationens egen verksamhet och inte användas till att ge stöd till annan
organisation.
Verksamhetsbidrag ges till länsövergripande organisationer och organisationer av regional
betydelse.
Organisation som söker verksamhetsbidrag inom kulturområdet kan inte samtidigt söka
verksamhetsbidrag från Region Värmland inom något annat område under samma
verksamhetsår.
Ansökan
Ansökan om verksamhetsbidrag görs årligen för nästkommande år.
Anvisningar, blanketter och aktuella ansökningsdatum finns på Region Värmlands webbplats.
Till ansökan ska bifogas:
•
•

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och bokslut för senast avslutade
verksamhetsår.
Beskrivning av planerad verksamhet och för kommande år.

Beslut
Beslut om bidrag fattas av kultur- och bildningsnämnden.
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Principer om utbetalning av bidrag
•
•
•
•

Bidrag under 150 000 kronor utbetalas i sin helhet
Bidrag mellan 150 000 kronor och 299 999 kronor utbetalas halvårsvis
Bidrag mellan 300 000 kronor och 499 999 kronor betalas ut kvartalsvis
Bidrag större än 499 999 kronor betalas ut med en tolftedel varje månad

Undantag från utbetalningsprinciperna kan efter ansökan medges i särskilda fall, till exempel
om organisationens verksamhet är koncentrerad till en särskild period av året.
Redovisning och återbetalning
Redovisning av genomförd verksamhet sker i samband med ansökan om bidrag.
Om verksamhetens inriktning förändras i stor utsträckning ska bidragsmottagaren meddela
Region Värmland detta.
Beslut om bidrag kan upphävas helt eller delvis:
• om bidragsbeslutet har fattats utifrån oriktiga eller vilseledande uppgifter från
sökande,
• om bidraget använts för andra ändamål än vad som angivits i ansökan,
• om verksamhetens inriktning väsentligt förändrats,
• om verksamheten upphört eller om begärd redovisning inte lämnats.
Om ett beslut upphävs sen bidraget betalats ut, kan Region Värmland kräva att bidraget
betalas tillbaka helt eller delvis.
Region Värmland har rätt att begära revision av en organisation som får bidrag.
Organisationer som fått verksamhetsbidrag, men som väljer att inte ansöka på nytt, ska
lämna in redovisning av genomförd verksamhet.
Information och kommunikation
Vid kommunikation och information om verksamhet, projekt eller arrangemang ska det
tydligt framgå att Region Värmland gett bidrag. Det kan ske genom texten ”Med stöd av
Region Värmland” eller genom att texten ”Med stöd av” och Region Värmlands logotyp
används i tryckt material, på webbplatser eller annat informationsmaterial.
På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna i Värmland får kännedom om vad
regionala skattemedel bidrar till.
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SÄRSKILDA VILLKOR FÖR STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN
•

•

•

•
•

Verksamheter som erhåller statsbidrag ska ha aktuella handlingsplaner för
tillgänglighet samt tillgängliga webbsidor i enlighet med de tekniska krav som Statens
kulturråd ställer.
Verksamheter med publik verksamhet ska på sin webbplats ha information om
tillgängligheten till lokalerna samt hjälpmedel och eventuella begränsningar.
Verksamheter som äger eller hyr lokaler för publik verksamhet ska ha åtgärdat så
kallade enkelt avhjälpta hinder.
Verksamheter som erhåller statsbidrag ska utifrån särskilda anvisningar lämna
kompletterande uppgifter till ansökan samt de underlag som behövs för att Region
Värmland ska kunna uppfylla kraven på redovisning samt andra eventuella villkor
med koppling till statsbidragen.
Bidragsmottagare förväntas i förekommande fall lämna efterfrågade uppgifter om
verksamheten till Myndigheten för kulturanalys och andra nationella myndigheter.
Verksamhet som erhåller statsbidrag ska vid information och kommunikation
informera om att Statens kulturråd bidragit med medel.

Riktlinjerna fastställdes av kultur- och bildningsnämnden 2021-05-04.
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