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Villkor för projektstöd 2018

Övergripande kriterier och bedömningsgrunder 

De verksamheter och projekt som stöds ska tillsammans omfatta en mångfald 
av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Stöden ska främja 
alla former av kultur och ta hänsyn till både spets och bredd. Ett övergripande 
syfte är att öka delaktighet i och tillgänglighet till kultur för länets invånare. 

Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen. Den totala fördelningen 
av stöd ska återspegla en bredd av konstarter, stora och små aktörer, 
upphovspersoner och medverkande av olika kön och kulturell och etnisk 
bakgrund. Tillgänglighet, både som aktör och som deltagare, för personer med 
funktionsnedsättning ska särskilt beaktas. Kultur av, med och för nationella 
minoriteter samt kulturaktiviteter som genomförs i skärgården är också 
viktiga områden. 

All stödgivning ska utgå ifrån en bedömning av verksamhetens eller projektets 
kvalitet. Med det menas att hänsyn ska tas till bland annat originalitet, 
hantverksskicklighet, angelägenhet och kontext (i vilket sammanhang 
verksamheten genomförs). 

Stöd ges till initiativ och aktiviteter inom kultur- och konstområdet som är av 
regionalt intresse. 

Kulturnämndens stödgivning ska syfta till att uppfylla kulturnämndens mål, 
samt prioriterade perspektiv. 

Regionalt intresse vid anslagsgivningen definieras ur tre perspektiv. 
• Konstnärligt och innehållsmässigt: en verksamhet eller ett projekt, som 

anses ha en konstnärlig och/eller innehållsmässig betydelse för länet 
• Metodmässigt: en verksamhet eller ett projekt, som utgår från metoder 

som är relevanta för flera aktörer inom till exempel konstarternas 
utveckling, ökad samverkan, utveckling av publikarbete och ökad 
delaktighet. 

• Spridningsaspekt: en verksamhet eller ett projekt, som gynnar 
spridning av konst och kultur i länet. 
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Specifika kriterier och bedömningsgrunder 

Projektstöd kan ges till organisationer som producerar och/eller förmedlar 
kultur samt till paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är 
specifikt inriktade på länet. 

Projektstöd kan ges för tidsbegränsad kulturverksamhet i länet: 
• produktion av och förmedling av kultur av publik karaktär 

(arrangemang som är öppna för allmänheten eller riktar sig till en 
specifik målgrupp, t.ex. skolor) 

• projekt vars huvudsyfte är utveckling (metod- och processutveckling, 
arbete i syfte att skapa nya nätverk, förnya teknik eller utveckla 
interaktion och publikarbete, spridande av kunskap och dylikt) 

• internationella och/eller EU-kulturprojekt med återkoppling till länet 
(samproduktioner, gästspel i länet, residensverksamhet) 

Allmänna villkor 

Ansökan och redovisning via e-tjänst. Finns på förvaltningens webbsida. 

Ansökningstider fastställs årligen. Ansökan ska ha inkommit till förvaltningen 
senast det datum som anges. Stöd ges inte till projekt som genomförs innan 
beslutsdatum. 

Juridisk person (föreningar, bolag, stiftelser etcetera) och enskild firma kan 
söka. 

Stödmottagare ska följa de regler för bokföring, revision och redovisning som 
gäller för den bolagsform och verksamhetsomfattning bolaget, stiftelsen, den 
ideella organisationen eller den enskilda näringsidkaren har samt inneha ett 
plus- eller bankgirokonto. Därutöver ska stödmottagare följa de regler som 
framgår av särskild redovisningsblankett som finns tillgänglig på 
kulturförvaltningens webbsida.  

Verksamheten ska i huvudsak äga rum i Stockholms län med undantag för 
internationellt utbyte. 

I informationsmaterial ska tydligt framgå att Stockholms läns landsting 
stödjer verksamheten. 

Om projekt som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt ska 
förvaltningen meddelas. Kulturnämnden förbehåller sig rätten att begära 
återbetalning. 
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Redovisnings ska ha inkommit till kulturförvaltningen senast två månader 
efter projektets slutdatum. 

Beviljat stöd som inte används ska återbetalas. Kulturförvaltningen kan kräva 
att överskott återbetalas. 

Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av 
kulturnämnden. 

Om kulturförvaltningen bedömer att mottagaren av stöd uppsåtligen lämnat 
felaktiga uppgifter som legat till grund för beslut ska åtgärder vidtas. 

Stödmottagare ska uppfylla kulturnämndens miljökrav samt följa landstingets 
folkhälsopolicy.

Komplettering

Projektstöden ska inom två månader från projektets slutdatum redovisas på 
förvaltningens redovisningsblankett med beskrivning av genomfört projekt, 
ekonomisk redovisning, antal publik/besökare/deltagare, åldersuppdelad 
statistik och annan relevant information.

Om organisationens totala stöd för budgetåret uppgår till mer än fyra 
prisbasbelopp per år (2017 utgör fyra prisbasbelopp 179 200 kr) ska den 
ekonomiska redovisningen styrkas av auktoriserad revisor.

Organisation som är försenad med redovisning av tidigare stöd beviljas ej nytt 
kulturstöd förrän redovisningen är inlämnad och godkänd av förvaltningen.


