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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 
Kultur och ideell sektor, Ulrika Stigbäck 2023-02-07 Riktlinjer 

 

 

Riktlinjer – Främjandestöd bild och form  
Stöd för konstnärer, konstnärsgrupper, föreningar och organisationer inom bild 
och form i Örebro län. 

Syfte 
Syftet med stödet är att stärka det lokala och regionala konstlivet samt stimulera till 
en ökad mångfald och bredd i Örebro läns konstliv. Stödet avser att användas till att 
utveckla egen konstproduktion eller som stöd i genomförande av konstutställning, 
arrangemang eller workshop et cetera. 
 
Stödet kan exempelvis användas till:  
• att utveckla och fördjupa något inom konstnärers profession, som till exempel 

teknik, idé, eller bidrag till fortbildning,  
• utställningsarrangörers ersättning enligt MU-avtalet till konstnärer  
• och workshops med professionella frilansande konstnärer inom bild- och 

formområdet för barn och unga eller vuxna. 
 

Grundläggande krav 
• Grundläggande krav för stödet är att det ska användas för ett bestämt angivet 

syfte. 
• Sökande ska vara bosatt i eller huvudsakligen verksam i Örebro län. 
• Gäller ansökan en aktivitet, till exempel konstutställning, arrangemang, 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 
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Prioriterande kriterier 
• Nya sökande och sökande som avslutat och redovisat tidigare beviljade stöd.  
• Om ansökan gäller att utveckla egen konstproduktion tar vi hänsyn till hur den/de 

sökande planerar att använda medlen för att fördjupa och utveckla den 
konstnärliga praktiken. 

 
Observera att ansökan inte behöver uppfylla samtliga prioriteringar. Det räcker med 
att en ansökan uppfyller de grundläggande kraven för att vara giltig och handläggas. 
Prioriteringarna vägs dock in i bedömningen. 
 

Stödet beviljas inte till  
• Studerande  
• Skolor 
• Kommuner 
• Arrangemang med primärt vinstsyfte 
• Investering av kapitalvaror i form av teknik/teknisk utrustning t.ex. dator, 

projektor, maskiner etc. 
• Utrustning till lokaler 

 

Sökande och stödbelopp 
• Stödet kan sökas av professionella frilansande konstnärer/konsthantverkare inom 

bild- och formområdet (en privat aktör/enskild individ)  
• Stödet kan även sökas av konstnärer/konsthantverkare som är i början av sin 

yrkesverksamma bana. 
• Stödet kan sökas av konstnärsgrupp, organisation, förening eller etablerad 

utställningsarrangör inom bild- och formområdet. 
 
Högsta belopp som går att söka är 15 000 kronor. Stödet kan bara beviljas en gång per 
projekt/angivet syfte/idé.  
 

Ansökan 
Ansökningsdatum anslås på Region Örebro läns webbplats.  
Handläggningstiden kan uppgå till en månad, från sista ansökningsdag räknat. Det går 
inte att söka retroaktivt.  
 
Då medlen är begränsade görs ett urval bland ansökningarna varje omgång, vilket 
betyder att alla sökande inte är garanterade stöd. 
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Ansökan lämnas in via digitalt formulär med tre bifogade bilagor. Bilagorna är 
obligatoriska. 

De tre bilagorna ska innehålla följande: 
• CV/meritförteckning 

• Dokumentation av 3-5 tidigare arbeten/projekt som ger en bild av ditt/er 
konstnärskap/verksamhet. Det kan till exempel vara bilder, film- eller 
ljudlänkar. Allt samlas i ett och samma PDF-dokument.

• Budget (Vad ska stödet bekosta, ange intäkter och utgifter.)

Beslut och utbetalning av beviljade medel 
Ansökningar hanteras av en handläggare inom Region Örebro län och utsedd 
referensgrupp. Beslut fattas beroende på stödform av handläggare, områdeschef eller 
politiskt organ. Alla som deltar i handläggningen av ett ärende omfattas av 
förvaltningslagens bestämmelser om jäv.  
Senast en månad efter sista ansökningsdag får sökande ett beslutsmeddelande.  
Beviljade medel betalas därefter direkt ut till det konto som angetts i ansökan. 
Du som är konstnär/konsthantverkare och söker stöd gör det som privatperson oavsett 
om du har ett företag eller ej. Om den sökande är privatperson handläggs stödet i form 
av ett stipendium. Om den sökande är en förening/organisation/konstnärsgrupp 
handläggs stödet i form av bidrag. 

Redovisning 
Uppföljning i form av en skriftlig redovisning med ekonomisk rapport ska lämnas in 
senast en månad efter projektets genomförande. Kvitton behöver inte lämnas in, men 
ska kunna visas upp på begäran och styrka utfallet. 
Använd det redovisningsformulär som finns på webben och som avser stödformen. 

Villkor 
Sökanden förbinder sig att genomföra aktiviteten så som den beskrivs i ansökan.  
Vid oförutsedda händelser som påverkar genomförandet ska vi 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 projektets innehåll eller form förändras.  
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 betala åter det belopp som ännu inte förverkats. Sökanden är inte 
skyldig att återbetala belopp som fram tills revideringen använts i linje med inlämnad 
budget.  
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Om stödet avser en publik aktivitet ska Region Örebro län genom logotyp och/eller i 
text anges som stödgivare i utåtriktat material kopplat till aktiviteten.  
 

Offentlig handling och publicering av namn 
Genom att skicka in en ansökan till en Region Örebro län blir ansökningsmaterialet 
till offentlig handling.  
Region Örebro län kan i samband med beviljat beslut komma att publicera sökandes 
namn, projektnamn, kort beskrivning av aktiviteten i bild eller text hämtad från 
ansökan samt beviljat belopp i pressmeddelanden och egna kommunikationskanaler. 
Genom att lämna in ansökan godkänner sökanden detta.  
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