ANSÖKNINGSHANDLINGAR

VERKSAMHETSSTÖD

Riktlinjer för Region Värmlands fleråriga
verksamhetsstöd 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.

SYFTE
Verksamhetsstödet 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 verksamhetsstöd 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 verksamhetsstöd ska 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.
Mottagare av verksamhetsstöd förutsätts i tillämpliga delar följa diskrimineringslagens bestämmelser.
Region Värmland förutsätter att mottagare av verksamhetsstöd i tillämpliga fall följer lagen om
offentlig upphandling eller annars tillämpar affärsmässig upphandling.
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MOTTAGARE
Verksamhetsstöd kan sökas av partipolitiskt och religiöst obundna föreningar, organisationer och
stiftelser. Enskilda personer eller företag beviljas inte årsanslag.
Sökande ska på begäran lämna stadgar, bevis om tilldelat organisationsnummer och liknande föreningshandlingar.

ANSÖKAN
Verksamheter ansöker om verksamhetsstöd i en särskild skrivelse.
Ansökan ska omfatta minst två och högst tre år. Ange vilka år ni söker stöd för och hur stort belopp
ni söker för respektive år. Ange också om ni får verksamhetsstöd eller motsvarande från kommun
eller annan finansiär.
Ange organisationens namn, postadress, organisationsnummer, organisationsform, kontaktperson
inklusive epost och telefon, bank- eller plusgiro och webbadress. Ange också antal medlemmar eller
medlemsorganisationer vid senaste verksamhetsårets slut.
Beskriv organisationens syfte och mål, samt era planer för de år ni söker verksamhetsstöd för. Beskriv på vilket sätt verksamheten har regional betydelse och hur ni bidrar till Värmlands utveckling,
attraktionskraft, kulturprofil och kreativa klimat.
Beskriv hur ni bidrar till ett breddat deltagande i kulturlivet, ger länets invånare tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet, och bidrar till mångfald och konstnärlig förnyelse.
Ange hur ni bidrar till jämställdhet mellan könen, mångfald och internationalisering och en miljömässigt hållbar utveckling.
Beskriv också om – och hur – ni främjar och utvecklar kultur för, med och av barn och unga.
Till ansökan bifogas:
•

Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret

•

Ekonomisk berättelse för samma år

•

Revisionsberättelse för samma år

•

Protokoll från det senaste årsmötet

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 verksamhetsstöd fattas normalt av Region Värmlands fullmäktige vid höstsammanträdet.
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UTBETALNING AV VERKSAMHETSSTÖD
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 verksamhetsstöd 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 Region Värmlands hemsida.

REDOVISNING OCH ÅTERBETALNING
Verksamheter som erhåller verksamhetsstöd ska redovisa genomförd verksamhet i samband med
ansökan om nytt stöd eller senast 15 maj följande år.
Beslut om verksamhetsstöd kan upphävas och bidraget helt eller delvis återkrävas om bidragsbeslutet har fattats på grund av oriktiga, vilseledande eller ofullständiga uppgifter från sökanden, om
verksamhetsstöd 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 verksamhetsstöd ger Region Värmland rätt att begära revision av verksamheten.

Riktlinjerna fastställdes av regiondirektören 2018-02-28
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