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Riktlinjer för Utvecklingsmedel kultur 2020-
2023 
Syftet med utvecklingsmedel inom kulturområdet är att stimulera och stödja en 
utveckling av kultur i regionen. Riktlinjerna utgår från den regionala 
utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanen. Riktlinjerna revideras i 
samband med ny kulturplan.  
 
Utvecklingsprojekt kan under ett uppbyggnadsskede få stöd maximalt tre 
gånger. Ansökan ska dock lämnas för ett år i taget. Det ska framgå i ansökan 
hur sökande tänker att utvecklingsprojektet ska bidra till en kulturutveckling 
samt hur genomförandet av projektet är hållbart. Bidraget kan vid behov 
betalas ut i förskott.  

Grundläggande krav 
• Utvecklingen ska vara regional. Antingen ska utvecklingen bedömas ha ett 
regionalt mervärde eller så ska det ske i flera kommuner, geografiskt sett. 
Metodutveckling kan fråntas detta krav.   
• För ansökningar till enstaka evenemang krävs att evenemanget är så 
nyskapande att det kan ses som metodutvecklande alternativt har en tydlig 
uppmärksamhetseffekt för länet.  
• Utvecklingen har som mål att ge långsiktiga och hållbara effekter. I ansökan 
ska framgå hur resultatet tas om hand. 
• I ansökan ska framgå hur projektet beaktar ekologisk hållbarhet. 
• I ansökan ska framgå att utvecklingen har minst en extern finansiär utöver 
eventuellt stöd från Region Örebro län samt sökandes egen insats.  
• För projekt som har regionalt mervärde men som gynnar specifik kommun 
krävs att kommunen är medfinansiär. Praxis är att Region Örebro län inte 
finansierar mer än kommunen.  
  
Prioriteringar 2020-2023 
• Utveckling kopplad till att stärka länets kulturella infrastruktur med tonvikt 
på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus. 
• Utveckling med fokus på solidariskt fördelad kultur där möjligheten till 
deltagande inte begränsas av faktorer som utbildning, ekonomi, var i länet du 
bor, funktionsförmåga, etnicitet, språk, kön, könsidentitet eller ålder samt 
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fokus att nå nya målgrupper. 
• Utveckling med fokus på kultur och hälsa, där det är möjligt att skapa kultur 
ensam eller i gemenskap med andra oavsett hälsa, språkförmåga eller roll i 
samhället. 
 
Observera att utvecklingsprojekt inte behöver uppfylla samtliga prioriteringar. 
I prioriteringen utgår vi från en samlad bedömning av hållbarhet, kvalitet och i 
vilken grad utvecklingsprojekten är nyskapande för länet.   

Utvecklingsmedel beviljas inte till 
• Ordinarie verksamhet.  
• Turnéer.  
• Subvention av entréavgifter och dylikt.  
• Ny-, om- och tillbyggnad av lokaler.  
• Inköp av inventarier som ej är projektspecifika.  
• Enbart marknadsföring och PR. 
• Enbart administrativa kostnader.  
• Kompensation för nedskärningar/reduceringar.  
• Materialkostnader för framtagande av böcker, webbsidor och DVD etcetera.  
• Utbildningar.  

Vem kan söka?  
Organisationer, föreningar, företag och kommuner kan söka utvecklingsmedel, 
dock inte i vinstsyfte. För sökande kommun krävs att utvecklingen innefattar 
ny kommunal finansiering. Aktörer inom samverkansmodellen hänvisas till 
samverkansprocessen och kan inte söka detta utvecklingsmedel.  

Ansökningsperiod  
Sista ansökningsdag är den 31/10, ansökan skickas alltså in året innan 
utvecklingsprojektet är planerad. Ansökan som ej är fullständig behandlas inte. 
Det går inte att söka retroaktivt. Handläggningstiden varierar från tre till fyra 
månader, från sista ansökningsdag räknat.  
 
Ansökningsblankett ska användas. Se www.regionorebrolan.se/kulturbidrag  

Redovisning av projektet 
Redovisning i form av en skriftlig rapport med ekonomisk redovisning ska 
lämnas till Region Örebro län senast en månad efter avslutat projekt 
(rapportmall finns på webben). Om rapport inte inkommit kan hela eller delar 
av utvecklingsmedel krävas tillbaka till Region Örebro län, samt att nytt stöd 
inte kommer att betalas ut. Vid ett ekonomiskt överskott ska hela eller delar av 
bidraget återbetalas.  

http://www.regionorebrolan.se/kulturbidrag
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