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1 Kulturstöd

1.1 Bidragsform
Bidrag utgår i form av projekt-, arrangemangs- eller produktionsbidrag. I ansökan ska anges 
om bidraget avser kulturprojekt, arrangemang eller produktion.

1.2 Bidragets syfte
Område Kultur avsätter årligen medel för att stödja tidsbegränsade projekt av regionalt 
intresse. Syftet med Kulturstöd är att stödja och stimulera projekt och aktiviteter som bidrar 
till den regionala kulturpolitiska visionen samt prioriterade områden i den regionala 
kulturplanen. Övergripande prioriteringar för Kulturstöd är konstnärlig kvalitet och 
förnyelse, samverkan, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och HBTQ-perspektiv.

1.3 Särskilda villkor
 Bidraget kan sökas av föreningar eller juridiska personer (ej enskilda).
 Egen medfinansiering krävs för beviljande av bidrag.
 I ansökan ska anges hur män och kvinnor, flickor och pojkar, påverkas av projektet.
 Kulturstödet får inte gå till redan genomförda projekt, investeringar, enskilda 

personers studieresor eller utbildning eller produktionskostnader för böcker, 
skrifter, CD-skivor, fonogram eller filmer. Särskilt filmstöd regleras under punkt 3.

 Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid finnas med i marknadsföring av 
projektet/arrangemanget.

1.3.1 Särskilda prioriteringar – Kulturprojekt
 Projekt som omfattar minst tre kommuner eller har annat regionalt intresse.
 Projekt som riktar sig till eller engagerar barn, ungdom, unga vuxna och äldre.

1.3.2 Särskilda prioriteringar – Arrangemang
 Kulturarrangemang som är publika och minst 30 min.
 Kulturarrangemang som riktar sig till eller engagerar barn och unga.

1.3.3 Särskilda prioriteringar – Produktion
 Produktioner inom scenkonst, dvs teater, dans, nycirkus eller annan performativ 

scenkonst.
 Produktioner som är publika och minst 30 min.
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1.4 Ansökan och redovisning
Ansökan om stöd kan göras tre gånger per år och ansökan görs via Kulturdatabasen. Nivån 
på bidraget avgörs utifrån projektetansökans innehåll och budget samt projektets koppling 
till bidragets syfte.

Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet, mål, syfte och genomförande samt budget. 
Beviljat bidrag rekvireras skriftligt på bifogad blankett innan projektets genomförande. 
Bidraget redovisas inom två månader efter genomfört och avslutat projekt. Vid förändringar 
som markant skiljer sig från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Bidragsbeslut kan inte överklagas. Region Jämtland Härjedalen kan återkräva bidrag som ej 
uppfyller ovanstående kriterier.
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2 Brännbart

2.1 Bidragsform
Bidrag utgår i form av stipendium.

2.2 Bidragets syfte
Område Kultur avsätter årligen medel med syfte att stötta ungas idéer och projekt inom 
kulturområdet samt att stimulera ungas arrangörskap och delaktighet i kulturlivet. 
Övergripande prioriteringar för Brännbart är kultur på ungas villkor, samverkan, 
tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och HBTQ-perspektiv.

2.3 Särskilda villkor
 Stipendiet kan sökas av föreningar, grupper, nätverk eller enskilda mellan 16-25 år 

som är folkbokförda i Jämtlands län. Personer under 18 år skall ha förmyndares 
tillåtelse.

 Stipendiet ska användas för projekt/arrangemang av konstnärlig eller kulturell 
karaktär.

 Projektet/arrangemanget ska rikta sig till unga samt äga rum inom Jämtland 
Härjedalen.

 Stipendiet får inte gå till redan genomförda projekt/arrangemang eller 
projekt/arrangemang som initierats eller drivs av vuxna, som genomförs för en 
sluten grupp, för inköp av inventarier samt till lön eller arvode till arrangörerna.

 Projektet/arrangemanget förutsätts vara alkohol- och drogfritt.
 Projektet/arrangemanget genomförs i samverkan med Region Jämtland 

Härjedalen.
 Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid finnas med i marknadsföring av 

projektet/arrangemanget.

2.4 Ansökan och redovisning
Ansökan om stöd kan göras löpande under året och ansökan görs i Kulturdatabasen. Man 
kan beviljas max 5 000 kr per projekt/arrangemang och stipendiet kan bara sökas en 
gång/år för samma eller motsvarande projekt.

Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet, mål, syfte och genomförande samt budget. 
Beviljat bidrag rekvireras skriftligt på bifogad blankett innan projektets genomförande. 
Bidraget redovisas inom två månader efter genomfört och avslutat projekt. Vid förändringar 
som markant skiljer sig från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Bidragsbeslut kan inte överklagas. Region Jämtland Härjedalen kan återkräva bidrag som ej 
uppfyller ovanstående kriterier.
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3 Filmstöd

3.1 Bidragsform
Bidraget utgår i form av stipendier, samproduktion, teknik- och resestöd. I ansökan ska 
anges vilken typ av stöd som söks.

3.2 Bidragets syfte
Område Kultur avsätter årligen medel, inom Filmpool, med syfte att stötta filmare eller 
filmprojekt i länet. Övergripande prioriteringar för Filmstöd är jämställdhet, tillgänglighet, 
mångfald och HBTQ-perspektiv.

3.3 Särskilda villkor
 Växthusstöd kan sökas av personer i åldern 18-30 år och består av stipendier och 

lån av teknik.
 Talangutveckling. En filmare kan få stöd för att utvecklas till en högre nivå genom 

stipendier, teknik och professionell handledning.
 Teknikstöd kan sökas av filmare i alla åldrar.
 Fortbildning/resestöd kan utgå till pedagogiskt verksamma som vill fortbilda sig i 

filmpedagogik, filmare som har fått sin film antagen till en filmfestival eller 
personer tillhörande en biografförening som behöver fortbildning i biograffrågor.

 Filmpool kan gå in som samproducent i filmprojekt och täcka viss del av 
produktionskostnader alternativt erbjuda teknikstöd, produktionskontor eller 
liknande. Detta gäller professionella produktioner och filminspelning ska ske i länet.

 Filmpool erbjuder ej personal som filmar eller redigerar.
 Region Jämtland Härjedalens logotype ska vara med i den färdiga filmen och en 

masterkopia av den färdiga filmen skall lämnas till Filmpool för visning i icke 
kommersiella sammanhang.

3.4 Ansökan och redovisning
Ansökan om stöd kan göras löpande under året.

Ansökan ska innehålla beskrivning av filmen, tid- och distributionsplan samt budget. 
Beviljat bidrag rekvireras skriftligt på bifogad blankett innan projektets genomförande. 
Bidraget redovisas i särskild ordning. Vid förändringar som markant skiljer sig från 
ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Bidragsbeslut kan inte överklagas. Region Jämtland Härjedalen kan återkräva bidrag som ej 
uppfyller ovanstående kriterier.
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4 STARTstöd för kulturskapare

4.1 Bidragsform
Bidraget utgår i form av samverkansstöd.

4.2 Bidragets syfte
Område Kultur avsätter årligen medel med syfte att möjliggöra goda idéer inom 
kulturområdet samt bidra till ett kreativt klimat. Syftet är även att professionella 
kulturskapares ska få möjligheten att påbörja, genomföra eller testa en idé eller ett projekt. 
Övergripande prioriteringar för STARTstöd är konstnärlig kvalitet och förnyelse, 
professionalism, genomförbarhet jämställdhet och mångfald.

4.3 Särskilda villkor
 STARTstöd kan sökas av professionella kulturskapare/kreatörer inom områdena 

Film och rörlig media, Scenkonst, Design och arkitektur, Slöjd, Bild och form samt 
Litteratur kan ansöka om stödet.

 Den sökande ska vara bosatt och verksam i Jämtland Härjedalen.
 Idén/projektet genomförs i samverkan med Region Jämtland Härjedalen.
 Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid vara med vid eventuell 

marknadsföring av idén/projektet.

4.4 Ansökan och redovisning
Ansökan om stöd kan göras en gång per år. Man kan beviljas max 25 000 kr.

Ansökan ska innehålla presentation av idé, en kostnadskalkyl samt en tidplan. Om det finns 
andra finansiärer ska dessa anges. Beviljat bidrag utbetalas enligt överenskommelse i 
särskild ordning. En skriftlig redovisning ska inlämnas efter genomförandet.

Bidragsbeslut kan inte överklagas. Region Jämtland Härjedalen kan återkräva bidrag som ej 
uppfyller ovanstående kriterier.
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