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Riktlinjer Främjandestöd bild och form
Nytt stöd för konstnärer, konstnärsgrupper, föreningar och organisationer inom
bild och form i Örebro län.
Främjandeverksamheten bild och form arbetar med att utveckla och stärka
infrastrukturen inom bild- och formområdet och för att skapa bättre förutsättningar
och villkor för konstnärer och konstaktörer att verka i länet. Främjandeverksamheten
bild och form vill stimulera till ett rikt konstliv i länet.

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 utbildning. Stödet kan
användas till medfinansiering till ersättning enligt MU-avtalet till konstnärer, samt
kan stödet även användas till workshop med professionella frilansande konstnärer
inom bild- och formområdet för barn och unga eller vuxna.

Vem kan söka?
Stödet kan sökas av professionella frilansande konstnärer inom bild- och
formområdet (en privat aktör/enskild individ).
Stödet kan sökas av konstnärsgrupp, organisation och förening inom bild- och
formområdet.

Grundläggande krav och kriterier
•
•
•

Grundläggande krav för stödet är att det ska användas för ett bestämt angivet
syfte.
Den som söker 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

2 (3)

eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående
evenemangskalendrar som används.” Läs mer på www.kulturradet.se

Prioriteringar
Vi strävar efter en bred representation gällande kön, ålder, etnicitet, uttryck och
geografisk spridning bland de sökande.
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.
Om ansökan gäller en aktivitet, till exempel konstutställning, arrangemang eller
workshop prioriterar vi följande:
•
•
•

Samarbetsarrangemang mellan flera arrangörer, sektorer och över läns- och
kommungränser.
Arrangemang för barn och unga (0-25 år).
Arrangemang som berör och tar hänsyn till mångfaldsfrågor med fokus på
etnicitet och social hållbarhet/inkludering, genus och jämställdhet mellan könen
inklusive HBTQ-frågor och tillgänglighet kopplat till olika funktionsförmågor.

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.

Stödet beviljas inte till
•
•
•
•

Skolor, kommuner, företag eller liknande.
Arrangemang med primärt vinstsyfte.
Löner och ersättningar till sökande. Undantaget inhyrd, extern professionell
kompetens.
Studerande

Hur mycket kan man söka?
Högsta belopp som går att söka är 15 000 kronor.

När kan man söka?
2021 finns två ansökningsomgångar, där sista ansökningsdag är 15 maj respektive 15
september. Ansökningarna börjar handläggas först efter sista ansökningsdag och
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.

www.regionorebrolan.se
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Utbetalning
Beviljade medel betalas efter beslut ut till i ansökan angivet konto.
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.

Villkor för stöd och uppföljning
Bild och form, Region Örebro län ska anges som stödgivare i allt
kommunikationsmaterial kring
konstproduktionen/utställningen/arrangemanget/workshopen. Logotyper finns att
tillgå på begäran.
Sökanden ska löpande hålla Bild och form, Region Örebro län underrättade om
projektets utveckling.
Uppföljning i form av en skriftlig rapport med ekonomisk redovisning ska lämnas i
samband med redovisning.

Om projektet avbryts, förändras eller försenas
Vid oförutsedda händelser som påverkar projektet/aktivitetens genomförande önskar
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 man ännu inte förverkat.
Sökanden är inte skyldig att återbetala belopp som fram tills revideringen använts i
linje med inlämnad budget.

www.regionorebrolan.se

