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Villkor Coronastöd 2021








Verksamheten ska genomföras i Stockholms län.
Söka kan aktör som har beviljats verksamhetsstöd eller projektstöd av
Region Stockholms kulturnämnd under åren 2019 till 2021 och vars
verksamhet är att främja enskilda professionella konstnärers
förutsättningar i sin yrkesutövning såsom centrumbildningar och
andra liknande organisationer.
Till grund för bedömning ligger nämndens kriterier om konstnärlig
kvalitet och regional angelägenhet.
Stöd kan beviljas till kompetenshöjande
insatser, uppdragsförmedling och liknande. Till exempel projekt som
når många verksamma inom respektive konstområde och vars
huvudsyfte är utveckling, arbete i syfte att skapa nya nätverk, förnya
teknik, utveckla interaktion och spridande av kunskap.
Medel beviljas inte till produktion av konstnärliga projekt.

Vilka kan söka
Sökande ska:
• vara juridisk person (förening, bolag, stiftelse etc.)
• arbeta i enlighet med kulturnämndens fastställda kriterier och följa
de regler och villkor som finns tillgängliga på kulturförvaltningens
webb.
Ansökan
Ansökan sker endast via ansökningsformulär på kulturförvaltningens
webbplats www.kultur.sll.se senast 2021-08-23.
Stöd ges inte till projekt som genomförs innan beslutsdatum.
Komplett ansökan ska ha inkommit till förvaltningen senast det datum
som anges. Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har
skickats in.
Information angående beviljade stöd eller eventuella förändringar av
projektet kan dock skickas in för att ge en så aktuell bild som möjligt.
Förvaltningen kan begära in kompletteringar vid behov.
Firmatecknare ska intyga att inlämnade uppgifter är korrekta. Om
verksamheten har avdragsrätt för moms ska budgeten vara upprättad
utan moms.
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Bilaga vid ansökan om 500 000 kr eller mer
Vid ansökan om 500 000 kr eller mer, inklusive eventuellt tidigare beviljat
Verksamhetsstöd och/eller Scenkonststöd och Projektstöd för samma
budgetår, ska aktuell miljöplan godkänd av styrelsen bifogas. Dessutom ska
frågor om miljöarbetet besvaras i ansökningsformuläret alternativt på
formuläret Checklista: Miljöarbete.
Utbetalning
Utbetalning sker endast till sökandens bankgiro eller plusgiro.
Redovisning
Redovisning sker endast via redovisningsformuläret på kulturförvaltningens
webbplats www.kultur.sll.se. Redovisningen ska ha inkommit till
kulturförvaltningen senast 2022-05-31.
Redovisningen ska bland annat innehålla beskrivning av genomfört
projekt, ekonomisk redovisning och antal deltagare. Dessutom ingår frågor om
hur projektet har uppfyllt bedömningskriterierna för konstnärlig
kvalitet och regional angelägenhet.
Om redovisningen uteblir eller är ofullständig kan hela eller del av stödet
komma att återkrävas av kulturnämnden. Ansökan om nytt kulturstöd
kommer inte att handläggas om redovisning av tidigare stöd är försenad.
Revisor
Om aktörens totala kulturstöd (Projektstöd, Verksamhetsstöd och/eller
Scenkonststöd) under ett budgetår uppgår till 500 000 kr eller mer ska
årsredovisningen granskas av en auktoriserad revisor.
Återbetalning samt indragen utbetalning
Om projekt som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt ska
förvaltningen meddelas omgående. Kulturnämnden förbehåller sig rätten att
begära återbetalning av stödet.
Kommunikationsmaterial och webb
Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt
tala om att projektet stöds av Region Stockholm. Anledningen till det är att
visa länets invånare hur skattepengarna används. Skriv i
kommunikationsmaterialet: Med stöd av Region Stockholm.
Övrigt
Lagar och förordningar ska följas. Sökande organisation har som arbetsgivare
skyldighet att ha en policy kring och följa arbetsmiljölagen och dess
föreskrifter gällande exempelvis sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld.
Om organisation visar sig inte uppfylla villkor om policy och aktivt arbete med
arbetsmiljöfrågor gällande exempelvis sexuella trakasserier, övergrepp, hot
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och våld kan stödet komma att återkrävas. Kulturnämnden förutsätter att de
verksamheter som kulturnämnden stöder är tillgängliga så att personer med
olika funktionsnedsättningar kan ta del av kultur. Läs mer på förvaltningens
webbplats www.kultur.sll.se. 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, läs
mer på förvaltningens webbplats www.kultur.sll.se.

