AVTAL GÄLLANDE PROJEKTMEDEL FRÅN REGION GÄVLEBORG AVSEENDE
PROJEKT UPPLAGDA PÅ CROWDCULTURE.SE.

§ 1. Avtalsinnehåll
Parterna åtagande regleras av:
1. Detta avtal
2. Riktlinjer och villkor för bidragsgivningen inom crowdculture.se.
3. Projektansökan med tidsplan i enlighet med ansökan på crowdculture.se
Förekommer i ovan nämnda kontraktshandlingar mot varandra stridande
uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder till annat, sinsemellan i ovan angiven ordning. I avtalet omnämns
personen/organisationen som ansöker om medel som projektägaren och
projektfinansiären, i detta fall Region Gävleborg, som Region Gävleborg.

§ 2. Bakgrund
För att kunna ge möjligheter till att kombinera privatpersoners donationer och
offentliga bidrag kommer Region Gävleborg att arbeta med medfinansiering till
crowdfunding som ett komplement till det nuvarande systemet för att fördela
projektmedel. Satsningen via crowdculture.se är ett sätt att möjliggöra mindre
projekt och föra kulturen närmare medborgaren. Syftet med satsningen är också
att synliggöra den process som ett projekt går igenom innan det blir verklighet. I
nuvarande stödsystem syns bara de initiativ som beviljas finansiering och
kriterierna är svåra för små aktörer att leva upp till. Genom crowdculture.se vill
vi skapa möjlighet för fler att söka och ta del av den regionala kulturbudgeten.
Det är öppet för alla att lägga upp projekt men kulturprojekten ska uppfylla
följande kriterier för att kunna erhålla medfinansiering till crowdfunding på
Crowdculture.
• Projektet ska vara av kulturskapande, kulturförmedlande eller kulturfrämjande
karaktär
• Projektet ska vara till gagn för medborgarna i Gävleborgs län
• Projektet ska innehålla projektbeskrivning, mål, budget och tidsplan
• Medel får inte gå till ordinarie verksamhet.
• Varje juridisk eller enskild person som publicerar en kampanj kan endast
erhålla medfinansiering till en fullbordad kampanj under utlysningsperioden.
• Region Gävleborgs och CrowdCultures logotyp och ska vara synlig på
slutprodukten. Region Gävleborgs logotyp kan laddas ner här
http://www.regiongavleborg.se/logotyp

§ 3. Allmänna krav
Avtalet gäller från det att projektägaren lägger upp ett kulturprojekt på
crowdculture.se och i samband med det klickar i rutan ”jag accepterar avtalet”
för aktuell utlysning samt att Region Gävleborg godkänt projektet utifrån de
uppsatta kriterierna. Avtalet gäller till dess att projektägaren lämnat in en

projektredovisning godkänts av Region Gävleborg. Avtalet innebär att ett projekt
som når fullfinansiering ska genomföra projektet under angiven tidsperiod och i
enlighet med inlämnad projektplan. Senast två månader efter projektets
slutdatum ska rapport över projektets resultat och ekonomisk redovisning
lämnas till Crowdculture.se Om väsentliga förändringar uppstår eller önskas
under tidsplanen måste Region Gävleborg skriftligen underrättas om detta för
att ta ställning till om beviljade medel fortsatt får utnyttjas för projektets
genomförande. Om projektet inte genomförs eller om redovisning eller rapport
inte lämnas till fonden kan projektägaren bli återbetalningsskyldig.
Projektägaren kan även bli återbetalningsskyldig om projektet genomförts och i
väsentliga delar avviker från de grunder medel beviljats eller om
resultatrapporteringen ger anledning till allvarliga anmärkningar. I all
kommunikation och dokumentation skall framgå att projektet stöds av Region
Gävleborg. På begäran från Region Gävleborg skall projektet delta i minst ett
möte för att presentera projektet och/eller dess resultat.

§ 4. Särskilda krav
Projektet ska genomföras i enlighet med projektplanen på webbplatsen
crowdculture.se.

§ 5. Parternas ombud
Projektets ombud är projektägaren.

§ 6. Tidplan
Projektet skall genomföras i sin helhet under den tidsperiod som definierats i
projektplanen på webbplatsen crowdculture.se. Senast två månader efter
projektets slutdatum ska projektägaren lämna rapport och ekonomisk
redovisning till Region Gävleborg via crowdculture.se.

§ 7. Projektstöd
Då ett av Region Gävleborg godkänt projekt nått 100 % finansiering på
crowdculture.se betalas 80 % av offentliga motfinansieringsdelen av
projektbudgeten ut tillsammans med 100 % av de privata medlen. Resterande
20 % av de offentliga medfinansieringsmedlen utbetalas efter att en slutrapport
lämnats till Region Gävleborgs ombud för fonden CrowdCulture.se
Om projektet inte uppnår 100 % finansiering utbetalas inga medel.

§ 8. Äganderätt
Projektägaren har äganderätt till originalhandlingar, elektroniska dokument,
datafiler samt övrigt material som framställs inom ramen för projektet. Region
Gävleborg och crowdculture.se har rätt att publicera projektansökan inklusive

mediafiler och projektredovisning på webbportal och att använda detta material
i redovisningar, rapporter och för pedagogiska ändamål.

§ 9. Genomförande
Projektägaren får inom ramen för projektet ej vidta åtgärd som kan väntas
medföra åsidosättande av svensk lagstiftning eller kollektivavtal.

§ 10. Uppsägning och förtida upphörande
Endera part har rätt att säga upp detta avtal innan avtalsperiodens slut om
motparten väsentligt brutit i sina åtaganden och inte omedelbart efter
påpekande från motparten vidtagit rättelse.

§ 11. Tvist
Tvist på grund av detta avtal eller rörande rättsförhållanden som följer eller står
i samband med avtalet skall avgöras av svensk allmän domstol, med tillämpning
av svensk rätt.

