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Vilka medel kan sökas?

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

REGION VÄSTERNORRLAND
Region Västernorrland har ett lagstadgat statligt
uppdrag för att arbeta för utveckling av länet uti
från länets egna behov och förutsättningar. Kultur
enheten på förvaltningen Regional Utveckling arbe
tar på bred front med kultur, konst, folkbildning och
kulturarvsfrågor. Stöd ges genom anslag, projekt
stöd och stipendier för att möjliggöra verksamheter
och utveckling av dessa. Regionen kan även utlysa
särskilda satsningar eller projektmedel inom priori
terade områden. Syftet med stöden är att utveckla
hela länets attraktionskraft för invånare, besökare
och företag.
Region Västernorrland är stiftelsebildare av Väster
norrlands museum, som är en viktig regional aktör
på kulturarvsområdet. Västernorrlands museum har
ett brett uppdrag och ansvarar till exempel för hem
slöjdsfrämjande arbete och ingår i kultursamverkans
modellen tillsammans med bland andra Näringslivs
arkiv i Norrland, Föreningsarkivet Västernorrland
och Scenkonst Västernorrland AB.

I Region Västernorrlands kulturverksamhet ingår
även den regionala biblioteksverksamheten som till
sammans med länsmuseet och Riksarkivet Lands
arkivet Härnösand bedriver en framgångsrik sam
verkan inom ABMområdet. Regionen bistår med
ekonomiskt stöd till ett fertal verksamheter kopp
lade till Västernorrlands kulturarv såsom Nämfor
sens Hällristningsmuseum, hembygdsrörelsen och
studieförbunden.
Regionen hanterar även andra stöd som projekt
och företagsstöd för regionala tillväxtåtgärder som
söks från Tillväxtverksamheten på förvaltningen
Regional Utveckling.
Mer information om samtliga stöd som kan sökas,
blanketter och vägledning fnns på regionens webb,
www.rvn.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som utgår från
ett nationellt helhetsperspektiv och verkar för ett
långsiktigt hållbart samhälle. Nationella mål ska få
genomslag i länet och länets utveckling ska främjas.
Länsstyrelsen har uppdrag inom en rad olika sak
områden, som exempelvis kulturmiljö, folkhälsa,
integration, klimat, krisberedskap, lantbruk, miljö
skydd, naturvård och samhällsplanering. Kulturmil
jöfrågorna är tvärsektoriella och har därför kopp
ling till de festa sakområdena.

Länsstyrelsen ansvarar för det statliga kulturmiljö
arbetet och särskilt för kulturmiljöer som fornläm
ningar, byggnadsminnen, kulturreservat och kyrkor.
Vidare informerar de om, skyddar och ökar tillgäng
ligheten till kulturmiljöerna. Länsstyrelsen prövar
tillståndsansökningar, vårdar fornlämningsområden,
beslutar om arkeologiska undersökningar, tar fram
och tillhandahåller kunskapsunderlag om exempel
vis riksintressen och kan förklara områden som kul
turreservat. De företräder särskilt kulturmiljövärde
na i samhällsplanering och utvecklingsfrågor.

Länsstyrelsen fördelar statliga bidrag till kulturmil
jövård. Bidraget är nära knutet till kulturmiljölagen
och ges i första hand till skyddade objekt och miljöer.
Bidrag ges till restaurering av och förbättrad tillgäng
lighet till byggnader, fornlämningar och kulturland
skap, undersökningar, samt information om platsen
och de människor som levt och verkat där. Målet är
att uppnå största möjliga efekt och nytta för kultur
miljön samt bidra till att uppnå de nationella målen
för kulturmiljöarbetet. Bidraget regleras genom en
förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning
av värdefulla kulturmiljöer. Länsstyrelsen hanterar
även andra stöd. Exempelvis fnns inom ramen för
landsbygdsprogrammet stöd för att utveckla natur
och kulturmiljöer.

Mer information om bidrag fnns på länsstyrelsens
webb, www.lansstyrelsen.se
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