Regler för stöd från Kulturutveckling
Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva
bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala
utvecklingsstrategi som ligger till grund för allt regionalt utvecklingsarbete inklusive de
bidrag, stipendier och priser som delas ut av regionen.
Region Gävleborg vill genom den regionala kulturpolitiken bidra till ett kulturliv som ger
livskraft och skapar sammanhang. Regionala kulturpolitiska mål och prioriteringar uttrycks i
den regionala kulturplan som utarbetats i samverkan med länets kommuner och kulturliv.
Kulturutveckling inom Region Gävleborg lämnar stöd i form av bidrag och/eller i form av
mentorskap och/eller handledning.
Syfte
Stöd från Kulturutveckling ges löpande till verksamheter för att genomföra särskilda insatser i
linje med den regionala kulturpolitiken.
Projektstöd till kulturverksamhet
Med projekt menas i tid och rum avgränsade insatser med klart uttalat regionalt mål och syfte.
Projekteten ska syfta till att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar m.m. för att
förverkliga den regionala kulturpolitiken.
Villkor

Sökanden ska vara föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer
eller företag är inte bidragsberättigade.
Projekten ska äga rum i Gävleborg och vara regionala, dvs. äga rum i flera av länets
kommuner eller kunna fungera som modell för andra projekt. Bidraget får inte användas i
kommersiellt syfte.
Stöd till projekt kan beviljas med max 50 000 kr. Ett grundkrav då kommuner söker är att de
själva svarar för minst 50 procent av totalbudgeten.
I marknadsföring, information och presentationer ska det tydligt framgå att Region Gävleborg
stödjer projektet.
Region Gävleborg lämnar inte stöd till bok-, katalog- eller skivutgivning.
Kriterier

Projektbidrag bedöms efter:
 regional angelägenhet
 nytänkande
 livslängd, livskraft efter att projektet avslutas
 medfinansiering
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om det kan fungera som modell för andra projekt
samarbeten mellan flera aktörer, t.ex kommun, förening, regional aktör etc.
möjlighet att skapa nya möten
målgrupp, barn och unga är prioriterade

Ansökan och redovisning

Den skriftliga ansökan ska innehålla:
 en tydlig beskrivning av projektet med idé, syfte och mål
 tidplan
 budget med ansökt belopp
 den sökandes namn, kontaktuppgifter, organisationsnummer och kontonummer
Ansökan ska skickas till Region Gävleborg, Kulturutveckling, 801 88 Gävle. Beslut om
bidrag fattas vid fyra tillfällen per år, sista ansökningsdag: 15 februari, 15 maj, 15 september
eller 15 november.
Alla projekt ska redovisas efter genomförandet med skriftlig rapport och dokumentation samt
uppgifter om kostnader och intäkter. Använd särskild redovisningsblankett.
Återkallelse av beslut eller återkrav av beviljat bidrag kan ske om sökande genom
ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgifter bidragit till att projektstöd beviljats.
Uppföljning

Kultur och kompetensnämnden äger rätt att ta in extern granskare.

Stöd till kulturarrangemang
Villkor

Sökanden ska vara föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer
eller företag är inte bidragsberättigade.
Bidrag till kulturarrangemang kan beviljas till arrangemang och festivaler som äger rum i
Gävleborg och är av stor vikt för att förverkliga kulturplanens intentioner. Bidraget får inte
användas i kommersiellt syfte.
Bidrag till arrangemang och festivaler kan beviljas med max 50 000 kr. Ett grundkrav då
kommuner söker är att de själva svarar för minst 50 procent av totalbudgeten.
I marknadsföring, information och presentationer ska det tydligt framgå att Region Gävleborg
stödjer projektet.
Kriterier

Bidrag till arrangemang och festivaler bedöms efter:
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regional angelägenhet
nytänkande
medfinansiering
samarbeten mellan flera aktörer, t.ex. kommun, förening, regional aktör etc.
möjlighet att skapa nya möten
målgrupp, barn och unga är prioriterade

Ansökan och redovisning

Den skriftliga ansökan ska innehålla:
 en tydlig beskrivning av arrangemanget eller festivalen med idé, syfte och mål
 budget med ansökt belopp
 den sökandes namn, kontaktuppgifter, organisationsnummer och kontonummer
Ansökan skickas till Region Gävleborg, Kulturutveckling, 801 88 Gävle. Beslut om bidrag
fattas vid fyra tillfällen per år, sista ansökningsdag: 15 februari, 15 maj, 15 september eller 15
november.
Alla arrangemang ska redovisas efter genomförandet med skriftlig rapport och dokumentation
samt redovisning av kostnader och intäkter. Använd särskild redovisningsblankett.
Återkallelse av beslut eller återkrav av beviljat bidrag kan ske om sökande genom
ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgifter bidragit till att projektstöd beviljats.
Uppföljning

Kultur och kompetensnämnden äger rätt att ta in extern granskare.

Växthusstöd
Växthusstödet ska ge möjlighet för unga personer i Gävleborg att prova nya idéer och främja
kreativitet inom kulturområdet.
Villkor

Sökande ska vara unga mellan 16 och 26 år, som är folkbokförda i Gävleborg. Även
föreningar är bidragsberättigade. Är sökanden inte myndig ska målsman underteckna
ansökan.
Växthusstödet ges med max 10 000 kr, Någon medfinansiering krävs inte.
Bidrag lämnas inte till projekt som genomförs inom ramen för en utbildning. Bidraget får inte
användas för kommersiell verksamhet.
Kriterier

Ansökan bedöms utifrån:
 regional angelägenhet
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nytänkande
kreativitet och engagemang
målgrupp

Ansökan och redovisning

Den skriftliga ansökan ska innehålla:
 en tydlig beskrivning med idé, syfte och mål
 tidplan
 budget med ansökt belopp
 den sökandes namn, kontaktuppgifter, personnummer eller organisationsnummer samt
kontonummer.
Ansökan skickas till Region Gävleborg, Kulturutveckling, 801 88 Gävle. Inkomna
ansökningar prövas löpande under året.
Redovisning sker i enlighet med det beslut som Kulturutveckling fattar. Kulturutveckling äger
rätt att visa resultatet av projektet inom ramen för sin verksamhet.
Uppföljning

Kultur och kompetensnämnden äger rätt att ta in extern granskare.

Stöd till kort- och dokumentärfilmsproduktion
Talangutvecklingsstöd
Stödet ger talanger möjlighet att utvecklas med större produktioner. Det ska möjliggöra
inspiration till yngre filmare och stödja filmer med konstnärlig potential.
Villkor

Talangutvecklingsödet ges till filmare från Gävleborg som fyllt 18 år och engagerar sig i
projekt som inte är helt professionella.
Filmen ska ha en angelägenhetsgrad som är nationell. Filmen behöver inte ha en klar
distribution men ska bedömas ha festivalpotential.
Region Gävleborg ger inte produktionsstöd till en färdigställd film.
Maxbelopp för talangutvecklingsstödet är 30 000 kr. En bred finansiering uppmuntras men
Region Gävleborg kan vara enda finansiär.
Sökanden ska ha avslutat och redovisat tidigare projekt med beviljat stöd från Region
Gävleborg innan nytt stöd kan ges.
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Region Gävleborgs logotyp och medverkan ska tydligt framgå i eftertexter och vid all
marknadsföring av filmen, på hemsidor, DVD-fodral, affischer mm.
Region Gävleborg ska tilldelas två DVD-kopior samt en digital fil av den färdiga filmen, samt
filmaffisch och annat kringmaterial som producerats.
Region Gävleborg äger rätt att visa filmerna inom ramen för sin verksamhet.
Återkallelse av beslut eller återkrav av beviljat bidrag kan ske om sökande genom
ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgifter bidragit till att talangutvecklingsstöd
beviljats.

Kriterier

Ansökan bedöms utifrån:
 filmen spelas in i Gävleborg
 minst en A-funktion måste vara besatt av person boende i Gävleborg
 filmens innehåll/tema berör Gävleborg eller behandlar dess invånare
 filmen har annan stark koppling till Gävleborg eller kommer Gävleborgarna till nytta
 kvalité/ festivalpotential
 utvecklande för den sökande eller för det regionala filmnätverket
Av ovanstående kriterier måste minst tre uppfyllas.
Producent och/eller andra teammedlemmar förutsätts kunna komma till Gävle för ett möte
med filmkonsulenten under ansökningsförfarandet. Sökande förbinder sig att hålla
kontinuerlig kontakt med avdelningen för Kulturutveckling, under produktionen. Om
förändringar sker efter beviljat stöd ska Kulturutveckling meddelas omgående.
Ansökan och redovisning

Den skriftliga ansökan ska innehålla:
 en tydlig beskrivning av projektet med idé, syfte och mål
 tidplan
 budget med ansökt belopp
 den sökandes namn, kontaktuppgifter, personnummer eller organisationsnummer samt
kontonummer
Ansökan ska skickas till Region Gävleborg, Kulturutveckling, 801 88 Gävle. Beslut om
bidrag fattas vid fyra tillfällen per år, sista ansökningsdag: 15 februari, 15 maj, 15 september
eller 15 november. Använd avsedd ansökningsblankett.
Redovisning ska ske med projektrapport och dokumentation samt redovisning av kostnader
och intäkter. Använd särskild redovisningsblankett.
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Producenten och/eller andra teammedlemmar förutsätts kunna komma till Gävle i samband
med redovisning.
Uppföljning

Kultur och Kompetensnämnden äger rätt att ta in extern granskare vid behov.

Toppstöd till professionell kort- och dokumentärfilm
Stödet bidrar till att möjliggöra fler filmproduktioner och på så sätt öka kompetensen i länet
samt visa upp Gävleborg och länets filmare i de stora, breda visningsfönster som finns.
Stödet avser toppfinansiering av filmprojekt.
Villkor

Bidrag till professionell kort- och dokumentärfilm ges till professionella filmarbetare som
fyllt 18 år.
Filmen ska ha en angelägenhetsgrad som är nationell eller internationell. Projekten ska ha en
klar distribution.
Bidrag till professionell kort- och dokumentärfilm ges till projekt som arvoderar samtliga
medverkande.
Region Gävleborg ger inte produktionsstöd till en färdigställd film.
Projekt ska ha en full finansiering och fler finansiärer än Region Gävleborg.
Maxbelopp för stödet är 50 000 kr.
Sökanden ska ha avslutat och redovisat tidigare projekt med beviljat stöd från Region
Gävleborg innan nytt stöd kan ges.
Region Gävleborgs logotyp och medverkan ska tydligt framgå i eftertexter och vid all
marknadsföring av filmen, på hemsidor, DVD-fodral, affischer mm.
Region Gävleborg ska tilldelas två DVD-kopior samt en digital fil av den färdiga filmen, samt
filmaffisch och annat kringmaterial som producerats.
Region Gävleborg äger rätt att visa filmerna inom ramen för sin verksamhet.
Återkallelse av beslut eller återkrav av beviljat bidrag kan ske om sökande genom
ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgifter bidragit till att stöd beviljats.
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Kriterier

Ansökan bedöms utifrån:
 filmen spelas in i Gävleborg
 minst en A-funktion måste vara besatt av person boende i Gävleborg
 filmens innehåll/tema berör Gävleborg eller behandlar dess invånare
 filmen har annan stark koppling till Gävleborg eller kommer Gävleborgarna till nytta
 filmens potential
 filmens postproduktion är förlagd till Gävleborg
Av ovanstående kriterier måste minst tre uppfyllas.
Producent och/eller andra teammedlemmar förutsätts kunna komma till Gävle för ett möte
med filmkonsulenten under ansökningsförfarandet. Sökande förbinder sig att hålla
kontinuerlig kontakt med avdelningen för Kulturutveckling under produktionen. Om
förändringar i arbetet efter beviljat stöd ska Kulturutveckling meddelas omgående.

Ansökan och redovisning

Den skriftliga ansökan ska innehålla:
 en tydlig beskrivning av projektet med idé, syfte och mål
 tidplan
 budget med ansökt belopp
 den sökandes namn, kontaktuppgifter, personnummer eller organisationsnummer samt
kontonummer
Ansökan ska skickas till Region Gävleborg, Kulturutveckling, 801 88 Gävle. Beslut om
bidrag fattas vid fyra tillfällen per år, sista ansökningsdag: 15 februari, 15 maj, 15 september
eller 15 november. Använd avsedd ansökningsblankett.
Redovisning ska ske med projektrapport och dokumentation samt redovisning av kostnader
och intäkter. Använd särskild redovisningsblankett.
Producenten och/eller andra teammedlemmar förutsätts kunna komma till Gävle i samband
med redovisning.
Uppföljning

Kultur och kompetensnämnden äger rätt att ta in extern granskare vid behov.
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