
 

       

Regler för utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet 

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. 

Syfte 
Utvecklingsbidrag ges löpande till verksamheter för att genomföra särskilda insatser i linje med 
den regionala kulturpolitiken. 
 
Med projekt menas i tid och rum avgränsade insatser med klart uttalat regionalpolitiskt mål 
och syfte. Projekteten ska syfta till att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar m.m. 
för att förverkliga den regionala kulturpolitiken. Medlen kan alltså inte användas till att 
finansiera ordinarie åtgärder inom statlig eller kommunal verksamhet. 

Villkor  
Sökande kan vara föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer 
eller företag är inte bidragsberättigade. 

Kriterier   
Projektet bedöms efter:  

• det regionala perspektivet 
• nytänkande 
• livslängd, livskraft efter projektet avslutas 
• medfinansiering 

 
Ansökan om utvecklingsbidrag prövas mot Kulturplan för Gävleborg. 
 
Bidraget kan endast sökas för regional verksamhet och får endast användas till verksamhet 
utan kommersiellt syfte. 

Ansökan och redovisning 
I ansökan ska följande uppgifter finnas med: 

• projektbeskrivning 
• budget och ansökt belopp 
• tidsplan 
• sökandes namn och adress 

Projektet skall påbörjas senast tre månader efter det datum som i ansökan/beslutet angetts som 
startdatum. 



 

Vid marknadsföring av projektet skall det framgå att projektet stöds av Region Gävleborg. 

En slutredovisning skall vara Region Gävleborg tillhanda senast tre månader efter det 
slutdatum som finns för projektet.   

Återkallelse av beslut eller återkrav av medel kan ske om ett projekt genom ofullständiga, 
oriktiga eller vilseledande uppgifter bidragit till att utvecklingsbidrag beviljats 

Uppföljning 
Nämnden äger rätt att ta in extern granskare.  
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