Styrande regeldokument | Regel

Sida 1 (2)

Villkor för kulturstöd
Bakgrund
Gemensamt för samtliga stödformer inom kulturområdet är att de på olika sätt bidrar
till regional kulturutveckling utifrån Region Norrbottens styrande förutsättningar.
De ska också bidra till ett attraktivt Norrbotten och ge både besökare och länsinvånare i alla åldrar kulturupplevelser och en rik fritid, möjligheter till eget kulturellt
skapande, fler arbetstillfällen inom kultursektorn och en bättre hälsa.
Stöden ska även premiera samverkan mellan kulturaktörer, organisationer och
kommuner samt främja internationella projekt i samverkan och nätverk så att externa projektmedel kommer länet till godo.

Stödformer som omfattas
 Projektstöd till kulturinsatser
 Projektstöd till kultur i vården
 Projektstöd till kultur för barn och ungas hälsa
 Turnéstöd
 Mobilitetsstöd
 Manusbearbetningsstöd
 Arrangörsstödet Snabba ryck
Fler stödformer kan tillkomma kopplat till kulturstrategiska utvecklingsområden.

Lagrum och styrande förutsättningar
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
Riktlinje gällande kulturstöd (beslutad av regionala utvecklingsnämnden)

Generella villkor







Verksamheten ska genomföras i enlighet med Riktlinje gällande kulturstöd.
Ansökan och slutredovisning görs i det system som Region Norrbotten
har för ändamålet enligt anvisningar på www.norrbotten.se/kulturbidrag
Stöd kan inte beviljas för redan genomförda eller påbörjade projekt.
Samtliga medfinansiärer ska redovisas i ansökan.
Beviljade projekt ska genomföras enligt de villkor som framgår av beslutet.
Stöd fördelas endast till verksamheter som bedrivs utifrån demokratisk
värdegrund.1

1

En organisation vars verksamhet motverkar eller strider mot samhällets grundläggande
värderingar om alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och värdighet,
jämställdhet mellan könen eller principerna om det demokratiska styrelseskicket, ska inte
finansieras med offentliga medel.
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Stöd fördelas endast till religiöst och politiskt obundna organisationer/verksamheter.
 Stöd fördelas endast till drog- och alkoholfria verksamheter i linje med
Region Norrbottens Folkhälsopolitiska strategi för Norrbotten.
 Stöd får inte gå till investeringar eller utgöra tryck-/produktionskostnader för litteratur, musik, hemsidor eller vara kostnader för studieresor.
 Stöd får inte gå till elevprojekt eller projekt som helt eller delvis ingår i
ordinarie skolverksamhet.
 Stöd får inte gå till välgörenhetsarrangemang.
 Eventuella förändringar, i den del av projektet som stödet avser, ska ske
i samråd med Region Norrbotten.
 Om projektet inte påbörjats inom tre månader från angiven starttid eller
avslutats inom tre månader från angiven sluttid, ska beslutet om bidrag
omprövas.
 Fleråriga projekt och upprepade ansökningar prövas särskilt, det senare
med särskilt fokus på tidigare inlämnade slutredovisningar.
 Projektägare som beviljats stöd till annat projekt ska lämna in slutredovisning innan beviljande av ny ansökan kan ske.
 Om stödet från Region Norrbotten överstiger 500 000 kronor ska auktoriserad revisor anlitas vid slutredovisning.
 Stöd som inte har rekvirerats senast den 31 maj året efter beslut betalas
inte ut.
 Vid all marknadsföring ska det, genom löptext och/eller Region Norrbottens logotype, framgå att projektet fått ekonomiskt stöd från Region
Norrbotten.
Om inte de generella och specifika (beskrivs nedan) villkoren uppfylls, eller
om det vid uppföljning mot lämnad slutrapport visar sig att projektet inte
följt projektplanen kan återbetalning av hela eller delar av stödet krävas.
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