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Kulturstöden
• Tre stödformer: 

• verksamhetsstöd

• projektstöd

• scenkonststöd

• Referensgrupp för bedömning (rådgivande)



Kulturnämndens vision

Kultur som skapar gemensamma rum, bidrar 
till delaktighet och öppnar nya världar i en 

växande, kreativ och hållbar region



Kulturnämndens mål

Fri kultur som främjar upplevelser, möten, 
bildning och delaktighet



Kulturstödens syfte
• Öka delaktighet i och tillgänglighet till kultur

• Spets och bredd

• Kan sökas av organisationer hemmahörande i länet som 
producerar och/eller förmedlar kultur och av intresse-
och paraplyorganisationer specifikt inriktade på länet



Kulturstödens bedömningskriterier
• Utgångspunkt i konstnärlig kvalitet

• Regional angelägenhet

• Barn och unga prioriterad målgrupp

• Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet tvärperspektiv

• Nationella minoriteter samt skärgården viktiga



Kulturstödens bedömningskriterier
Konstnärlig kvalitet:
• Originalitet

• Hantverksskicklighet

• Angelägenhet

• Kontext

Regional angelägenhet:
• Konstnärligt och innehållsmässigt

• Metodmässigt

• Spridningsaspekt



Verksamhetsstöd

Syfte: skapa möjlighet till mer långsiktig 
planering och stabilitet



Verksamhetsstöd
• Kontinuerlig/stabil verksamhet

• Söka för ett, två eller tre år

• Uppräkning möjlig

• Referensgrupp

• Omgång avseende 2018 deadline 5 september

• Beslut i kulturnämnden för 2018 13 december, 
kommuniceras därpå följande veckor



Projektstöd

Syfte: skapa bredd och kvalitet

i länets kulturutbud



Projektstöd
• Stöd till tidsbegränsad kulturverksamhet:

- produktion/förmedling av kultur av publik karaktär

- projekt vars huvudsyfte är utveckling

- internationella och/eller EU- kulturprojekt med koppling till länet

• Första ansökningsomgången för 2018 7/11

• Två ansökningsomgångar per år

• Referensgrupp



Scenkonststöd

Syfte: scenkonst för barn och unga



Scenkonststöd
• Subventionsstöd till scenkonstgrupper

• Avser turnéverksamhet i länet

• Eller projekt där uppsökande verksamhet och 
föreställningar ingår

• Söks på hösten 

• Stödet fördelas en gång om året och avser kommande 
läsår
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Välkommen med
er ansökan!
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