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1

Om bidragsgivning generellt

Kultur- och folkbildningsnämnden beviljar årligen bidrag till föreningar,
organisationer, studieförbund och projekt inom följande områden:










Folkbildning/studiedistrikt
Funktionsrättsorganisationer
Ungdomsorganisationer/politiska ungdomsorganisationer
Pensionärsorganisationer
Idrottsrörelsen
Kulturföreningar
Övriga ideella föreningar
Kulturprojekt

I det här dokumentet används hädanefter begreppet föreningar som en samlad
beteckning för föreningar, organisationer och studieförbund.
De flesta föreningar är organiserade med lokalföreningar, regionala organisationer
och riksorganisationer. Regionens stöd avser regionala föreningar medan de lokala
föreningarna som regel får offentligt stöd från kommunerna och
riksorganisationerna från staten.
Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag och projektbidrag
Verksamhetsbidrag är bidrag som lämnas för verksamhet som beskrivs i
verksamhetsplaner. Verksamhetsbidragen är möjliga att följa upp i likhet med all
annan verksamhet som Regionen finansierar. Exempel på verksamhetsbidrag är
föreningsbidrag, aktivitetsbidrag, hyresbidrag, landstingsbidrag och
organisationsbidrag.
Projektbidrag är tidsbegränsade bidrag för en viss specifik uppgift/verksamhet.
Exempel på projektbidrag är kulturprojekt.
Region Västmanlands arbete med bidrag utgår från Regionens vision, värdegrund
och verksamhetsidé.
Syftet med bidragsgivningen är att stödja föreningar på länsnivå för att de
självständigt och med kontinuitet ska arbeta för att aktivera och stimulera
medlemmarna att delta i samhällsutvecklingen och därmed bidra till att
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Stärka och utveckla demokratin
Alla organisationer som får bidrag från Region Västmanland ska vila på en
demokratisk grund och ge goda förutsättningar för insyn och inflytande.
Verka för jämlikhet och jämställdhet samt stimulera mångfald
Alla organisationer som får bidrag från Region Västmanland ska kännetecknas av en
strävan efter jämställdhet.
Alla organisationer som får bidrag från Region Västmanland ska främja
möjligheterna för alla medborgare att delta i samhällslivet oavsett kulturell, religiös
och social identitet, ålder eller sexuell läggning.
Alla organisationer som får bidrag från landsting ska främja möjligheterna för alla
att delta oavsett fysisk, social eller psykisk funktionsnedsättning.
Prioriterade grupper i Västmanland är barn, unga och personer med
funktionsnedsättning.
Verka för spridning i länet
Alla organisationer som får bidrag från Region Västmanland ska verka för en
spridning i länet genom länsuppdraget, d.v.s. att ha medlemmar och bedriva
verksamhet i länets kommuner.
Miljö
Alla organisationer som får bidrag från Region Västmanland ska verka för att arbeta
för att implementera miljömål och hållbar utveckling i sin verksamhet.
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Riktlinjer

2.1

Riktlinjer för pensionärsorganisationer

Pensionärsorganisation i Västmanlands län kan söka bidrag av Region Västmanland.
Organisationen ska främja pensionärers intressen och vara öppen för alla
pensionärer i länet.
Organisationen ska använda bidraget för den regionala verksamheten i
Västmanlands län; för administration, information och utbildning av organisatörer
och förtroendevalda.
 Organisationen ska ha minst 700 betalande pensionärsmedlemmar bosatta i
Västmanlands län
 Organisationen ska ha lokalföreningar i minst tre av länets kommuner

Bidrag lämnas i form av verksamhetsbidrag som till
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 90 procent baseras på antalet medlemmar
 10 procent baseras på antalet lokalavdelningar
Anslagstilldelningen fastställs i form av relativa andelar av ramanslaget.

2.2

Riktlinjer för bidrag till Idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen består av de regionala distriktsorganisationerna RF-SISU
Västmanland och Västmanlands ridsportförbund. Idrottsrörelsens uppgift är att
bedriva regional idrottsverksamhet och ridsport i Västmanland.
RF-SISU Västmanlands verksamhet regleras av en överenskommelse.
Region Västmanlands bidrag till den regionala idrotten har som mål att genom
länsidrottsförbunden stödja specialdistriktsförbundens verksamhet i länet och
stimulera till att fler människor deltar i idrottsföreningarnas verksamhet. Med
distriktsorganisationer menas föreningar med en egen organisation på distriktsnivå.
Lokala föreningar ingår därmed inte i detta begrepp utan ligger på primärkommunal
nivå.
Västmanlands ridsportförbund är en regional distriktsorganisation som endast får
stöd för regional verksamhet. Västmanlands ridsportförbund har inga bidrag att
fördela.

2.3

Riktlinjer för bidrag till kulturföreningar

Kulturföreningar som söker stöd av Region Västmanland kan delas upp i två slag:
1. Föreningar med länsuppdrag som får stöd från statlig och regional nivå
2. Västmanländska föreningar som verkar i länet.
Region Västmanlands mål för bidrag till kulturen är att alla länets invånare ska ha
goda möjligheter att delta i ett mångsidigt kulturutbud av god kvalitet och medverka
i olika former av eget skapande samt känna sig delaktiga i och ha tillgång till länets
samlade kulturliv.
Bidragen riktar sig till alla slags föreningar som vill bidra till att stärka
samhällsutvecklingen och främja konstnärlig utveckling inom kultur i Västmanlands
län.
Föreningen ska uppfylla ett eller flera av följande kriterier:









Öka den sociala hållbarheten och sysselsättningen
Utveckla relationen till civilsamhället
Öka barns och ungas delaktighet i kulturlivet
Arbeta för kulturens betydelse för hälsan
Bredda kulturutbudet i Västmanland
Bidra till regional kunskapsspridning och metodutveckling.
Värna om och förmedla konstnärligt skapande
Bevara kulturarvet
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 Stärka kulturell mångfald
 Beakta internationaliseringsperspektivet.
Arbetet med dessa punkter ska kunna utläsas ur årsredovisningen.

2.4

Riktlinjer för övriga ideella organisationer

Föreningen ska uppfylla ett eller flera av följande kriterier:






Öka den sociala hållbarheten och sysselsättningen
Utveckla relationen till civilsamhället
Öka barns och ungas delaktighet
Bidra till regional kunskapsspridning och metodutveckling
Beakta internationaliseringsperspektivet

Arbetet med dessa punkter ska kunna utläsas ur årsredovisningen.

2.5

Riktlinjer för kulturprojekt

Stöd för kulturprojekt kan sökas av föreningar som vill genomföra en projektidé i
Västmanland.
Region Västmanlands mål för bidrag till kulturen är att alla länets invånare ska ha
goda möjligheter att delta i ett mångsidigt kulturutbud av god kvalitet och medverka
i olika former av eget skapande samt känna sig delaktiga i och ha tillgång till länets
samlade kulturliv.
Projektet ska innehålla en kortfattad projektbeskrivning av hur man planerar att
arbeta i enlighet med gällande riktlinjer, ekonomisk redovisning samt redovisning
av vad bidragen har använts till.
Utöver de allmänna villkoren ska verksamheten uppfylla ett eller flera av följande
kriterier:










tillväxtskapande utveckling och nytänkande
regional spridning och tillgänglighet
samverkan med andra aktörer
möten och överbryggning mellan olika kulturer
omfattning av utåtriktad verksamhet
projektet genererar kompetenshöjning i den egna långsiktiga verksamheten
gränsöverskridande i konstarter
projektet riktar sig till barn och unga
projektet beaktar internationaliseringsperspektivet

Arbetet med dessa punkter ska kunna utläsas ur ansökan.
Ansökan sker via www.apply.se/regionvastmanland
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Beslut om stöd meddelas senast en månad efter respektive ansökningstillfälle.
Utbetalning av stöd görs vid projektets start.
Redovisningen ska beskriva vad bidragen har använts till.
Redovisningen ska ske på en särskild blankett via
www.apply.se/regionvastmanland
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Särskilda riktlinjer

Det finns särskilda riktlinjer för bidrag till Folkbildning/studiedistrikt,
funktionsrättsorganisationer, ungdomsorganisationer och politiska
ungdomsorganisationer.
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Krav på bidragssökande förening

Krav på bidragssökande förening omfattar inte projektstöd. För projektbidrag gäller
specifika riktlinjer.
För att erhålla bidrag ställs krav på att föreningen har







fastställda stadgar
ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
eget plus- eller bankgirokonto
firmatecknare
länsomfattande verksamhet och
stadigvarande verksamhet i länet

Föreningens stadgar ska visa att den är ideell, det vill säga icke vinstdrivande.
Stadgarna ska skickas in vid första ansökningstillfället och därefter endast vid
stadgeändringar.
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Handläggning av ansökningar och beslut

Ansökan ska vara Region Västmanland tillhanda senast den 1 oktober året före
bidragsåret om inte annat har angivits i en överenskommelse eller i specifika
riktlinjer. Beslut om stöd meddelas i januari.
För projektbidrag lämnas ansökan in löpande och behandlas två gånger per år.
Ansökan sker via www.apply.se/regionvastmanland
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