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Riktlinjer för Region Värmlands fleråriga
verksamhetsstöd till inom kulturområdet
INRIKTNING
För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region
Värmland fleråriga verksamhetsstöd till kulturverksamheter och
kulturföreningar som bedöms ha regional betydelse och
förutsättningar för att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet.
Organisationerna ska bidra till genomförandet av Värmlands
kulturplan samt till Värmlands utveckling, attraktionskraft, kulturprofil
och kreativa klimat.
Stödet är främst avsett för verksamheter som inte erhåller
verksamhetsbidrag av Region Värmland men ändå anses
kvalificerade för ett långsiktigt stöd till ordinarie verksamhet.
Verksamheter som mottar stöd ska verka i enlighet med
prioriteringarna i Värmlandsstrategin, Värmlands kulturplan samt
Region Värmlands vision och kultur- och bildningsnämndens mål.

SYFTE
Verksamhetsstödet 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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VILLKOR
Föreningar ska vara demokratiskt uppbyggda, ha ett arbetssätt
präglat av samverkan och dialog samt ge goda förutsättningar för
insyn och inflytande. Stödmottagare får inte kränka den enskildes
grundläggande fri- och rättigheter, diskriminera eller bryta mot
principen om allas lika värde, eller rättfärdiga, främja eller uppmana
till kränkningar av dessa.
Stödmottagare ska aktivt arbeta med mångfald, jämställdhet och
hållbar utveckling i sin verksamhet.
Verksamheter som beviljas verksamhetsstöd ska när det är relevant
och så långt det är möjligt följa Kulturrådets krav på tillgänglighet
samt förlägga sina egna arrangemang till lokaler som är tillgängliga
för personer med funktionsnedsättning. Om lokalen inte uppfyller
tillfredsställande krav på tillgänglighet ska verksamheten informera
om detta och erbjuda hjälpmedel för att öka tillgängligheten.
Information om tillgänglighet till publik verksamhet och arrangemang
ska finnas på verksamhetens webbplats samt de sociala medier eller
fristående evenemangskalendrar som används.
Stödmottagare ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande svensk lagstiftning.
Region Värmland förutsätter att mottagare av verksamhetsstöd i
tillämpliga fall följer lagen om offentlig upphandling eller annars
tillämpar affärsmässig upphandling.
Verksamhetsstöd beviljas inte till organisation som har skulder till
staten för skatt eller avgifter. Stöd ges inte heller till organisation som
ansökt om konkurs eller är i likvidation.

MOTTAGARE
Verksamhetsstöd kan sökas av partipolitiskt och religiöst obundna
föreningar, organisationer och stiftelser inom kulturområdet. Enskilda
personer eller företag beviljas inte stöd.
Sökande ska på begäran lämna stadgar, bevis om tilldelat
organisationsnummer och liknande föreningshandlingar.
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ANSÖKAN
För ansökan om verksamhetsstöd gäller en särskild blankett som
finns att ladda ned från www.regionvarmland.se/kulturbidrag. På
webbplatsen anges sista ansökningsdag.
Till ansökan bifogas:
•
•
•
•

Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret
Ekonomisk berättelse för samma år
Revisionsberättelse för samma år
Protokoll från det senaste årsmötet

BESLUT
Beslut om flerårigt verksamhetsstöd fattas av kultur- och
bildningsnämnden.

UTBETALNING AV VERKSAMHETSSTÖD
Utbetalning sker enligt följande principer:
•
•
•
•

Bidrag under 100 000 kr utbetalas i sin helhet efter rekvisition
Bidrag mellan 100 000 kr och 199 999 kr utbetalas halvårsvis
Bidrag mellan 200 000 kr och 499 999 kr betalas ut med en
fjärdedel per kvartal
Bidrag större än 499 999 kr 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
Verksamheter som erhåller verksamhetsstöd ska redovisa
genomförd verksamhet i samband med ansökan om nytt stöd.
Organisationer som erhållit verksamhetsstöd men väljer att inte
ansöka på nytt, ska lämna motsvarande redovisning.
Bidragsmottagare förväntas i förekommande fall lämna efterfrågade
uppgifter om verksamheten till Myndigheten för kulturanalys och
andra nationella myndigheter.
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Om verksamhetens inriktning väsentligt förändras, ska
stödmottagaren snarast underrätta Region Värmland om detta.
Beslut om verksamhetsstöd kan upphävas helt eller delvis:
•
•
•
•

om bidragsbeslutet har fattats utifrån oriktiga eller vilseledande
uppgifter från sökanden,
om verksamhetsstödet använts för andra ändamål än vad som
angivits i ansökan,
om verksamhetens inriktning väsentligt förändrats,
om verksamheten upphört eller om begärd redovisning inte
lämnas.

Om ett beslut upphävs sedan stödet betalats ut, kan Region
Värmland kräva att stödet betalas tillbaka helt eller delvis.
Organisation som mottar verksamhetsstöd ger Region Värmland rätt
att begära revision av verksamheten.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Det ska vid kommunikation och information om verksamheten tydligt
framgå att Region Värmland är bidragsgivare. 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 att regionala skattemedel bidrar till kulturlivet i regionen.
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