AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING
KULTURENHETEN

Allmänt uppdrag
Verksamhetsstöd för kultur- och fritidsorganisationer
Verksamhetsstöd för kultur- och fritidsorganisationer ansöks via Region Norrbotten, kulturenheten och beslutas av regionala utvecklingsnämnden. Organisationer som beviljas stöd för ett/ alternativt tre år ansöker om utbetalning av
beviljat belopp enligt särskilda anvisningar.
Region Norrbottens styrande förutsättningar och nedanstående uppdrag ska
följas för verksamhetsstöd.
Om verksamheten förändras väsentligt ska Region Norrbotten kontaktas. Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet påverkas. På motsvarande sätt
ska Region Norrbotten informera om det uppstår förändringar i de ekonomiska
förutsättningar som ligger till grund för stödet och därför kan påverka stödets
storlek.
Uppdrag
Styrande förutsättningar för verksamhetsstödet är Kulturplan för Norrbotten,
Regional utvecklingsstrategi Norrbotten, Norrbottens folkhälsostrategi, Riktlinje stöd kultur, Riktlinje verksamhetsstöd fritid, Villkor verksamhetsstöd kultur, Villkor verksamhetsstöd fritid.
Uppdraget innebär att organisationen ska:
 uppfylla riktlinjer samt villkor för verksamhetsstöd,
 arbeta systematiskt för hållbarhet, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet*,
 medverka till samverkan och nätverksbyggande mellan länets organisationer, föreningar och övriga aktörer med koppling till organisationen.
* Kulturorganisationer ska uppnå Kulturrådets minimikrav på tillgänglighet:
Tillgängligt kulturliv (kulturradet.se)
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Uppföljning
Verksamheten följs upp i samband med ansökan om verksamhetsstöd eller på
förekommen anledning. Om ny ansökan om verksamhetsstöd ej görs ska redovisning lämnas in senast sex månader efter genomfört verksamhetsår.
Om det vid uppföljningen framkommer att uppdraget inte uppfyllts kan hela
eller delar av verksamhetsstödet återkrävas.
Genom att skicka in ansökan och undertecknat missiv, där detta underlag bifogas tillsammans med övriga ansökningshandlingar godkänner ni förutsättningarna för Region Norrbottens verksamhetsstöd inom kultur och fritidsområdet.
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