ANSÖKNINGSHANDLINGAR

ÅRSANSLAG

Regelverk för årsanslag och av Region Värmland fördelade statsbidrag inom kulturområdet
INRIKTNING
Region Värmland är en regional utvecklingsorganisation. Vi skapar förutsättningar för en tillväxt
i Värmland som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. I uppdraget ingår att ansvara för
kulturen på regional nivå, bland annat utifrån de nationella målen för kulturpolitiken.
Region Värmlands insatser och utvecklingsarbete utgår från Värmlandsstrategin 2014–2020, Region
Värmlands verksamhetsplan samt Värmlands kulturplan 2017–2020.
För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region Värmland årsanslag till regionala
kulturverksamheter och kulturföreningar i Värmland samt till lokalhållande organisationer. Inom
ramen för kultursamverkansmodellen fördelar Region Värmland också vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet.
Årsanslag och statsbidrag ges till organisationer som verkar med regionen som bas och anses bidra
till genomförandet av Värmlands kulturplan samt till Värmlands utveckling, attraktionskraft, kulturprofil och kreativa klimat.

SYFTE
Årsanslagen och statsbidragen syftar till att stärka arbetet med att
•

bidra till ett breddat deltagande i kulturlivet,

•

ge länets invånare tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet,

•

främja och utveckla kulturlivet,

•

bidra till mångfald och konstnärlig förnyelse,

•

tillgängliggöra och utveckla kulturarvet,

•

bidra till regional utveckling och tillväxt,

•

särskilt utveckla kultur för, med och av barn och unga.

Mottagare av årsanslag och statsbidrag ska bedriva en mångsidig och kontinuerlig verksamhet med
betydelse för regionens kulturella utveckling.

VILLKOR
Organisationen ska ha ett arbetssätt präglat av samverkan, öppenhet och dialog.
Föreningar ska vara demokratiskt uppbyggda och ge goda förutsättningar för insyn och inflytande.
Verksamheter som beviljas bidrag ska så långt det är möjligt förlägga sina arrangemang till lokaler
som är tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.
Region Värmland förutsätter att anslagsmottagare i tillämpliga fall följer lagen om offentlig upphandling eller annars tillämpar affärsmässig upphandling.
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MOTTAGARE
Årsanslag kan sökas av partipolitiskt och religiöst obundna föreningar, organisationer och stiftelser.
Enskilda personer eller företag beviljas inte årsanslag. För studieförbund och ungdomsorganisationer gäller särskilda riktlinjer.
Sökande ska på begäran lämna stadgar, registreringsbevis och liknande föreningshandlingar.

ANSÖKAN
Verksamheter som erhåller statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen lämnar en samlad ansökan om regionala årsanslag och statsbidrag utifrån de särskilda anvisningar som lämnas till
verksamheterna.
Övriga verksamheter ansöker – om ej annat anvisats – om årsanslag på särskild blankett som finns
att ladda ned från www.regionvarmland.se/kulturbidrag.
Till ansökan bifogas
•

Verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplanen skall beskriva organisationens mål och
inriktning kommande verksamhetsår

•

Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret

•

Ekonomisk berättelse för samma år

•

Revisionsberättelse för samma år

I ansökan skall anges hur organisationen bidrar till
•

Genomförandet av Värmlands kulturplan

•

Jämställdhet mellan könen

•

Mångfald och internationalisering

•

Miljömässigt hållbar utveckling

Sökande ska också beskriva om – och hur – de främjar och utvecklar kultur för, med och av barn
och unga.
Verksamhetsberättelsen ska följa verksamhetsplanens disposition och spegla hur organisationen
arbetat utifrån ovanstående punkter samt vilka kommuner i Värmland som omfattats av verksamheten.
Ansökan diarieförs vid Region Värmland och är att betrakta som offentlig handling. Det innebär att
allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller ej.

BESLUT
Beslut om årsanslag fattas normalt av Region Värmlands fullmäktige vid höstsammanträdet.
Beslut om av Region Värmland fördelade statsbidrag fattas normalt av regionstyrelsen vid februarisammanträdet.
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UTBETALNING AV ÅRSANSLAG OCH STATSBIDRAG
Utbetalning sker enligt följande principer:
•

Anslag under 150 000 kr utbetalas i sin helhet efter rekvisition

•

Anslag mellan 150 000 kr och 500 000 kr betalas ut med en fjärdedel per kvartal

•

Anslag större än 500 000 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.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Organisationen ska på webbplats, i tryckt material och i andra lämpliga sammanhang tydligt ange
att man fått årsanslag från Region Värmland. Om annan anslagsgivares logotyp används i tryckt
material, annonser, affischer, på webbplats eller liknande, ska även Region Värmlands logotyp
användas. Logotyp kan laddas ned från www.regionvarmland.se/kulturbidrag – se Grafiska riktlinjer
vid projektstöd.

REDOVISNING OCH ÅTERBETALNING
Verksamheter som erhåller statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen ska utifrån
särskilda anvisningar lämna de underlag som behövs för att Region Värmland ska kunna uppfylla kraven i Kulturrådets föreskrifter för kvantitativ uppföljning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet, Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen samt andra
eventuella åtaganden gentemot staten med koppling till statsbidragen.
Övriga verksamheter ska redovisa genomförd verksamhet i samband med ansökan om årsanslag
(se ovan, under rubriken Ansökan). Organisationer som erhållit årsanslag men väljer att inte göra
det på nytt, ska lämna motsvarande redovisning.
Beslut om årsanslag kan upphävas och årsanslaget och/eller statsbidraget helt eller delvis återkrävas om bidragsbeslutet har fattats på grund av oriktiga, vilseledande eller ofullständiga uppgifter
från sökanden, om årsanslaget använts för andra ändamål än vad som angivits i ansökan, om verksamhetens inriktning väsentligt förändrats, om verksamheten upphört eller om begärd redovisning
inte lämnas.
Organisation som mottar årsanslag ger Region Värmland rätt att begära revision av verksamheten.

ÖVERENSKOMMELSER
För att tydliggöra Region Värmlands uppdrag till organisationer med statsbidrag inom ramen för
kultursamverkansmodellen träffar Region Värmland särskilda överenskommelser med dessa.

Regelverket antogs av Region Värmlands styrelse 2017-03-16
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