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VILLKOR FÖR BIDRAGET SKAPANDE SKOLA, läsåret
2013/2014
Som villkor för bidraget gäller att insatserna genomförs enligt ansökan eller
enligt av Kulturrådet godkänd reviderad plan. Ändring av insatserna ska
godkännas av Kulturrådet. Om bidraget används på annat sätt kan
bidragsmottagaren bli skyldig att återbetala hela eller delar av bidraget.
Den sökande ska meddela Kulturrådet om uppgifter om namn, organisationsnummer, adress, plus- eller bankgirokonto eller kontaktperson ändras.
Arvode till fria kulturaktörer ska regleras i avtal. Avtalet ska följa den praxis
som tillämpas i aktörens bransch.
Bidragsmottagaren är skyldig att kommunicera föreliggande beslut med
tillhörande bilagor till samtliga skolor som deltar i arbetet med Skapande
skola.
Bidragsmottagaren ska på begäran lämna uppgifter till Kulturrådet för
statistikändamål eller annan kunskapsproduktion.
Som villkor för bidraget gäller att redovisning av hur det statliga stödet har
använts ska lämnas till Kulturrådet senast den 30 september 2014. Om
redovisningen är ofullständig, kommer in för sent eller inte lämnas in kan
Kulturrådet kräva att bidraget eller en del av bidraget återbetalas.

Viktig information om medlens användning
Bidraget till Skapande skola är ett komplement till bidragsmottagarens
befintliga kulturverksamhet.
Vad bidraget får användas till framgår av förordningen (2007:1436) om
statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.
Med kulturverksamhet avses verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell
konst, design, konsthantverk, hemslöjd, arkitektur, film, media, samt arkivoch museiverksamhet.
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Bidraget får till exempel inte användas till:
administration, såsom kostnader för utvärdering, samordning,
kompetensutveckling eller fortbildning
skolresor, lägerskolor eller liknande
sällskapsdans eller motionsdans
föreläsningar av allmän karaktär (t.ex. om mobbning, kriminalitet, värdegrund och hälsa) såvida de inte har koppling till
kulturella uttryck
uppbyggnad av skolbibliotek
kompensation för kommunala nedskärningar
ersättning för kommunala satsningar, t.ex. kulturgaranti
om musik- eller kulturskolans pedagoger anlitas inom ramen för
sin tjänst ska tjänsten ersättas i kommunen i motsvarande grad
Viss del av bidraget får användas till reskostnader för och med eleverna om
det har ett direkt samband med professionell kulturverksamhet. Om någon
del av bidraget används för omkostnader (exempelvis till material, hyra eller
teknik) måste dessa kostnader ha koppling till den professionella kulturverksamheten för och med eleverna. Högst 20 procent av bidraget får användas
till omkostnader.
På informationsmaterial, exempelvis affischer och programblad, bör det
framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag för projektet. Kulturrådets logotyp
kan erhållas efter begäran på adress info@kulturradet.se. Kulturrådet ska
dock aldrig anges som medarrangör.
Kulturrådets bidrag anses som huvudregel som skattepliktig inkomst av
näring och ska redovisas i mottagarens bokföring/deklaration till
Skatteverket.
____________________________
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