Information - Turnéstöd
Allmänt
Samtliga ansökningar görs via Region Norrbottens webbdatabas; ”Kulturdatabasen”, där det
framgår vad som efterfrågas för varje stödform. Mer information finns på Region Norrbottens
hemsida under enheten för Kultur och utbildning.
Samtliga stöd ska sökas i god tid före projektets början.
Vid all annonsering och marknadsföring ska anges att projektet erhållit stöd från Region Norrbotten i
löptext och/eller genom att använda Region Norrbottens logotype.
Eventuella förändringar i projektet (innehåll, tidsplan, budget m.m.) ska godkännas och dokumenteras
av enheten Kultur och utbildning.
Verksamheten/arrangemanget ska vara drogfritt.
Stöd lämnas inte till elevprojekt eller projekt som helt eller delvis ingår i ordinarie skolverksamhet.
Stöd som sökts eller beviljats från annan bidragsgivare samt eventuella samarbetspartner och egen
insats ska redovisas.
Projektstöd som beviljats till samma projekt under tre år prövas särskilt för fortsatt stöd.
Stöd som beslutats under visst verksamhetsår, men inte är rekvirerade före den 31 maj nästkommande
år betalas inte ut.
Slutrapport med ekonomisk redovisning och redovisning av måluppfyllelse samt genomförda
aktiviteter ska lämnas senast tre månader från projekttidens utgång. Om inte slutrapport inkommer
eller det vid uppföljning mot lämnad rapport visar sig att projektet inte följt angiven beskrivning kan
återbetalning av stödet eller del därav bli aktuell.
Undantaget stödformen Snabba Ryck, ska projektstödsmottagaren spara samtliga ekonomiska verifikat
i tre år efter slutredovisningen. Enheten kultur och utbildning genomför granskingar i form av
stickprovskontroller av de under året inkomna slutredovisningarna understigande 500 000 kr.
Om stödet från Region Norrbotten överstiger 500 000 kr ska den av projektägaren inlämnade
slutredovisningen intygas av auktoriserad revisor.

Turnéstöd
Sista ansökningsdag är 15 februari, 15 maj och 15 oktober.
Stödet kan sökas enligt följande fördelning och regler: En turné ska gå över minst tre kommuner i
Norrbotten. Stöd utgår till transporter, resor och logi vid turnéerna.
•Turnéstöd för Norrbottensmusiken och Norrbottensteatern söks av institutionerna hos enheten Kultur
och utbildning och fördelas inom ramen 750 000 kr.

•Turnéstöd till scenkonstproduktioner som produceras av fria kulturlivet ges inom ramen
200 000 kr. Produktioner för Barn och unga prioriteras. Stödet ska i första hand utgå till Norrbottniska
akter. Stödet söks hos och fördelas av enheten Kultur och utbildning.
•Stöd till dansproduktioner uppgår till totalt 300 000 kr. Stödet söks hos och fördelas av Dans i Nord.
•Stödet till teaterproduktion uppgår till 250 000 kr. Stödet söks hos och fördelas av Riksteatern
Norrbotten.

