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Tjänsteställe, handläggare Datum 

Kultur och Civilsamhälle, Lena Backlund 2022-05-31 

Beteckning 

Riktlinjer 

Riktlinjer Främjandestöd teater 

Syfte 
Stöd till teaterfrämjande insatser ska ge möjlighet att kunna utveckla, stärka eller 

fördjupa kompetens inom teaterområdet. Stöd kan t ex sökas för workshops, 

fortbildning eller resebidrag för att delta i en kompetenshöjande teateraktivitet.  

Vilka kan söka? 
Arrangörsföreningar, kulturskapare och kulturaktörer inom professionell 

teaterverksamhet. 

Grundläggande krav och kriterier 
 Stödet ska användas för ett bestämt angivet syfte.

 Sökande ska vara huvudsakligen verksam eller bosatt i Örebro län.

 Gäller ansökan en aktivitet, till exempel workshop. ska aktiviteten genomföras i

Örebro län samt uppfylla Kulturrådets kriterier för tillgänglighetsinformation:

”Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från

Kulturrådet och via kultursamverkansmodellen [indirekt genom detta

främjandestöd] ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet

eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående

evenemangskalendrar som används.” Läs mer på www.kulturradet.se

Prioriteringar 
 Arrangemang/aktiviteter som går i linje med Kulturplanens inriktning Solidariskt

fördelad kultur och de 6 perspektiv som särskilt lyfts fram: Hela länet,

Jämställdhet, Socioekonomi, Barn, Etnisk och språklig bakgrund samt

Funktionsnedsättning.

 Samarbetsarrangemang mellan flera arrangörer, aktörer, sektorer samt över läns- 

och kommungränser.

Observera att ansökan inte behöver uppfylla samtliga prioriteringar. Det räcker med 

att en ansökan uppfyller de grundläggande kraven för att komma i fråga för stöd. De 

prioriterade områdena vägs dock in bedömningen. 
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Stödet beviljas inte till: 
 Arrangemang med primärt vinstsyfte. 

 Löner och ersättningar till sökande.  

 Skolor, kommuner, företag eller liknande. 

 Studerande 

Hur mycket kan man söka? 

Högsta belopp som går att söka är 10 000 kronor. 

När kan man söka? 
Främjandestöd teater kan sökas tre gånger per år och sista datum för respektive 

sökperiod är: 15 feb, 15 maj och 15 sep. Handläggningstiden kan uppgå till en månad, 

så sök i god tid. Det går inte att söka retroaktivt.  

 

Då medlen är begränsade görs ett urval bland ansökningarna , vilket betyder att alla 

sökande inte är garanterade stöd. 

Utbetalning 
Beviljade medel utbetalas efter beslut till i ansökan angivet konto. 

 

Om den sökande är privatperson handläggs stödet i form av ett stipendium. Om den 

sökande är en förening/organisation handläggs stödet i form av bidrag. 

Villkor för stöd och uppföljning 
Region Örebro län/Teater i Örebro län ska anges som stödgivare i allt 

kommunikations-material kring aktiviteten/främjandeinsatsen. Logotyp finns att tillgå 

på begäran.  

Uppföljning i form av en skriftlig rapport med ekonomisk redovisning samt antal 

deltagare ska lämnas till Region Örebro län/Teater i Örebro län efter avslutat aktivitet. 

Innan redovisning lämnats in kan sökande ej beviljas nytt stöd för ny främjandeinsats. 

Om projektet avbryts, förändras eller försenas 
Vid oförutsedda händelser som påverkar aktivitetens genomförande önskar Region 

Örebro län/Teater i Örebro län emotta en revidering av ansökan som beskriver de 

förändrade förutsättningarna och hur de påverkar slutresultatet. Det kan handla om 

förändringar i budget, att aktiviteter senareläggs, eller att innehåll eller form 

förändras. 
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Innan sökande går vidare med ett förändrat projekt så ska godkännande på inlämnad 

revidering inväntas. I de fall revideringen inte godkänns ska sökanden inte spendera 

mer av beviljade stödmedel utan återbetala det belopp man ännu inte förverkat. 

Sökanden är inte skyldig att återbetala belopp som fram tills revideringen använts i 

linje med inlämnad budget. 
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