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Al l männa vil l kor
I kulturnämndens reglemente, RS 2018-03535 under rubriken
Kulturnämndens uppgifter, står bland annat att nämnden ska
tillhandahålla utvecklingsstöd och resurser för att stödja lokala och andra
initiativ på kulturområdet samt följa upp och utvärdera gjorda insatser.
För att fullgöra detta uppdrag har kulturnämnden fastställt dessa allmänna
villkor.

1 Bidragsmottagarens åtaganden
Alla som får bidrag från kulturnämndenmåste följa de allmänna villkoren. Om
innehållet i projektet eller verksamheten förändras väsentligt jämfört med beviljad
ansökan måste bidragsmottagaren meddela kulturnämndenså snart som möjligt.
Detta gäller exempelvis väsentliga förändringar i budget. I övrigt gäller följande:

Verksamheten eller projektet ska genomföras enligt den projekt- och
finansieringsplan som anges i projekt- ellerverksamhetsbeskrivningen.

Bidragsmottagaren ska skriftligen rapportera till kulturnämndenom
verksamheten eller projektet avbryts eller försenas eller annan väsentlig
ändring inträffar. Väsentliga ändringar i projektet eller verksamheten får
inte göras utan kulturnämndens godkännande.

Kulturnämndenhar rätt att följa verksamhetens eller projektets arbete och
ta del av alla handlingar som kan ge upplysning om verksamheten eller
projektet. Detta gäller både under och efter avslutad bidragsperiod.

Vid flerårigt bidrag ska verksamheten årligen skicka in reviderad
årsredovisning, verksamhetsberättelse eller motsvarande dokumentation.
Vid flerårigt bidrag ska delrapport respektive slutrapport lämnas till
kulturnämnden. Vid projektbidrag ska slutrapportering eller delrapport
skickas till kulturnämndeninnan en ny ansökan kan beredas.

Bidragsmottagaren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande svensk lagstiftning.
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Projektägare eller verksamhet som fått bidrag av kulturnämndenska i sin
externa kommunikation informera om att insatserna är finansierade av
Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionens logotype ska
exponeras. Länk till logotype finns på: http://www.vgregion.se/regional-
utveckling/soka-stod/informationsskyldighet/

1.2 Redovisning
I bidragsmottagarens bokföring ska kulturnämndensstöd redovisas så att det finns
möjlighet att verksamhetens eller projektets intäkter, kostnaderoch utfall kan
utläsas i redovisningen oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt.
Originalverifikationer ska sparas hos bidragsmottagaren i sju år efter
slutredovisning.

1.3 Omprövning av beslut och återkrav
Beslut om bidrag kan hävas och hela eller delar av det utbetalda bidraget kan
återkrävas om:

verksamheten eller projektet inte bedöms bedrivas enligt beviljad
ansökan
förutsättningar för verksamhetens eller projektets finansiering har
ändrats
bidraget har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig
uppgift om Bidragsmottagaren
bidragsmottagaren inte fullgör skyldigheterna enligt gällande
allmänna villkor
bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp
bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller om det inte
använts för det ändamål som låg till grund för att bidraget
beviljades
mottagaren inte har lämnar in en korrekt redovisning, i enlighet
med beskrivningen under rubriken ”redovisning”
i övrigt inte följt villkoren för bidraget

1.4 Återbetalning av outnyttjade medel
Eventuella outnyttjade medel ska betalas tillbaka till kulturnämnden. Handläggare
på koncernavdelning kultur ska informeras i förväg om att återbetalning kommer
att göras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som referens vid
återbetalning.

1.5 Förlängning av perioden för medlens användning
Om bidragsmottagaren inte hinner använda medlen inom utsatt tid kan
bidragsmottagaren i särskilda fall ansöka om förlängning av den tid som bidraget

http://www.vgregion.se/regional-utveckling/soka-stod/informationsskyldighet/
http://www.vgregion.se/regional-utveckling/soka-stod/informationsskyldighet/
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får användas. Ansökan om att förlänga perioden ska skickas till kulturnämndenså
snart bidragsmottagaren inser att perioden behöver förlängas och som senast när
den ursprungliga bidragsperioden går ut. Kulturnämndenbeslutar om eventuell
förlängning.

1.6 Kostnader som normalt inte är bidragsberättigade
Exempel på kostnader som inte är bidragsberättigadeutan särskilt godkännande:

kostnader som uppstått före startdatum eller efter slutdatum
böter, straffavgifter, rättegångskostnader
alkohol

2 Utbetalning av medel
Utbetalning av medel sker normalt efter att bidragsmottagaren har skickat in en
rekvisition. Rekvisitionen görs på Västra Götalandsregionens rekvisitionsblankett.

3 Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättningar
Alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Västra
Götalandsregionen ska ha information om tillgängligheten till sin publika
verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, i sociala medier eller i
fristående evenemangskalendrar som används.

3.1 Organisationer med egen lokal för publik verksamhet
Alla organisationer som har bidragfrån Västra Götalandsregionen och har egen
lokal för publik verksamhet, ska ha åtgärdat så kallad enkelt avhjälpta hinder i sin
publika lokal
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