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Statligt verksamhetsstöd för regional 
kulturverksamhet  
Ansökningarna om statligt verksamhetsbidrag och regionalt verksamhetsbidrag ska ha 
inkommit till Regionen senast 1 juni året före bidragsåret. Statligt verksamhetsbidrag kan 
endast sökas av kulturverksamheter som ingår i Kultursamverkansmodellen och som även 
söker regionalt verksamhetsstöd. Handlingar som bifogas ansökan om regionalt stöd gäller 
även för denna ansökan och behöver inte bifogas igen. 
 
För ansökan gäller följande styrdokument och villkor 

Styrande för uppdraget är den regionala kulturplanen. 

Den statliga styrningen av regional kulturverksamhet utgår från nationella kulturpolitiska 
mål:  

- att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att 
kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

 
Prioriteringar för regional kultur gäller:  

- Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala 
kulturverksamheter ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för 
ökad kvalitet och förnyelse. Till grund för de prioriteringar som görs inom 
verksamhetsbidraget ligger följande strategiska områden: 

• utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka 
samverkansformer och interregionala samarbeten 

• ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur 
• insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet 

 
En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda 
möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig 
huvudman, så kallade ”fria aktörer.” 
 
Beslut kring tilldelade medel 

Särskilda villkor för det statliga bidraget till regional kultur från Statens kulturråd bifogas 
beslut om tilldelning.  

 

 

Ansökan skickas till:  
region.vasternorrland@rvn.se 
eller  
Region Västernorrland  
Regional utveckling  
871 85 HÄRNÖSAND 
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Uppföljning 

- Verksamheten följs upp vid regionala dialoger samt rapportering och prognos 
tertialvis. 

- Den årliga redovisningen sker i Kulturdatabasen. Redovisningen består av kvantitativ 
redovisning, samt separata uppgiftsinsamlingar. 
 

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/verksamhetsbidrag-till-regional-kulturverksamhet/  

 
 

 

Ansökan gäller år: _____________________ 
 
Ansökan gäller verksamhet enligt förordningen SFS 2010:2012 om stöd till regional kultur: 

  professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
 museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete  
 biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet  
 professionell bild- och formverksamhet 
 regional enskild arkivverksamhet 
 filmkulturell verksamhet  
 främjande av hemslöjd 
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Sökande organisation 

Organisationens namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer Postadress 

Ansvarig för ansökan 

E-postadress till ansvarig (textat) Telefonnummer till ansvarig 

 

          

         Den sökande har tagit del av riktlinjerna                   

         Den sökande godkänner att personuppgifter lagras. Gäller endast för denna ansökan. 

 
Att uppgifterna i ansökan och bilagor är korrekta intygas: 

Ort och datum 

Underskrift av uppgiftslämnare/sakkunnig Namnförtydligande 
 

Underskrift av uppgiftslämnare/sakkunnig Namnförtydligande 
 

 

Tillgänglighet  

  Tillgänglighet enligt Lag (SFS 2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 
 uppfylls och beskrivs i handlingsplan för tillgänglighet. 

 

Sökt belopp 

Sökt belopp :     

- Varav höjning löneomräkning etc.:   
 

- Varav höjning för utvecklingssatsningar: 
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Verksamhet 

Beskriv i stora drag den regionala verksamhet som planeras för stödåret utifrån förordning 
och kulturplan och andra relevanta styrdokument. 

 

 

Beskriv hur uppdraget genomförs i hela regionen. 

 

 

Beskriv eventuella aktiviteter utanför regionen. 

 

 
Beskriv större utvecklingsprojekt inom uppdraget. 

 

 
Beskriv insatser för att nå nya målgrupper och breddad verksamhet. 

 

mailto:region.vasternorrrland@rvn.se


Postadress Telefon E-post Hemsida  5(5) 
Region Västernorrland 0611-800 00 region.vasternorrrland@rvn.se www.rvn.se 
Regional Utveckling 
871 85 HÄRNÖSAND 

Beskriv insatser för och tillsammans med barn och unga. 

 

 
Beskriv insatser för och tillsammans det professionella kulturlivet. 

 

 
Beskriv insatser för och tillsammans med civilsamhällets aktörer.  

 

 
Beskriv insatser för och tillsammans med nationella minoriteteter, särskilt eventuella 
insatser inom romsk kultur och urfolket samernas kultur. 

 

 
Beskriv eventuella insatser inom arrangörsutveckling. 
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