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Förvaltningsnamn
Regionala utvecklingsdelegationen

Utvecklingsbidrag - 15 mars 2014
Sammanlagt har vid ansökningstidens utgång 12 ansökningar inkommit.
Fyra ansökningar avser filmområdet. Resterande ansökningar berör de olika
konstområdena i varierande omfattning.
FILM
- Harmony, Niclasfilm, 48 000 kr
- ”Marta”, Irma Hermansson, 80 000 kr
- Liberté, Libertand Pictures, 54 000 kr
- Förstudie Getaryggarna, Stiftelsen Regementsheden, 350 000 kr
BILDNING/LÄSFRÄMJANDE VERKSAMHET
- ABC – Bokstavslek, Värnamo kommun, 87 250 kr
- Datakurs, fördjupningskurs nivå 2, Jönköpings stadsbibliotek, 16 000 kr
DANS
- Dance Ignition Lab, Kultivera, 67 500 kr
MUSIK
- Pop i Gapet, Tranås kommun, 75 000 kr
TVÄRKULTURELLT
- JONK, Kultur Jönköpings kommun, 3 000 000 kr
- Allt är möjligt, Nässjö kommun, 200 000 kr
ÖVRIGT
- Barnfilmbyn, Emilkraften, Mariannelund, 140 000 kr
- Konst och ungdomar på behandlingshem, Jönköpings läns museum, 52 000 kr

Följande projekt föreslås för bidrag:
- ”Marta”, Irma Hermansson. Ansökt: 70 000 - 80 000 kr.
Bidragsförslag: 70 000 kr.
Motivering: Den sökande har en god insikt i hur man bygger upp en filmscen.
Hon har också en god förmåga att bygga upp en stark historia.
Kultur och utveckling bör få ett uppdrag att stödja Irma Hermansson i den
fortsatta processen främst avseende förproduktionsarbetet.
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- ”Dance Ignition Lab, Kultivera. Ansökt: 67 500 kr.
Bidragsförslag: 67 500 kr.
- JONK, Kultur Jönköpings kommun. Ansökt: 3 000 000 kr.
Bidragsförslag: 1 000 000 kr för 2014, 500 000 kr för 2015, 500 000 kr för 2016.
Motiveringar: Båda ansökningarna är gedigna och byggda på erfarenhet och
kunskap inom dansområdet. Ekonomin för båda projekten verkar högst rimliga.
JONK är långsiktigt vilket är mycket viktigt.
Residensformen vet vi av erfarenhet är mycket bra för dans, vilket ansökan från
Tranås innehåller. Residensformen kan väcka nyfikenhet och mana till fortsatta
samarbeten.
Båda projekten har en modern inställning till genusfrågan och jämställdhet.
Båda projekten bör få en mycket bra genomslagskraft.
Projektet JONK grundar sig på ett starkt dansinnehåll, är internationellt och har
fokus på barn och ungdom.
- ”Konst och ungdomar på behandlingshem”, Jönköpings läns museum.
Ansökt: 52 000 kr.
Bidragsförslag: 52 000 kr.
Motivering: Projektets syfte är att tillgängliggöra museet för alla oavsett social
situation eller ekonomiska resurser. Det ligger i linje med den regionala
kulturplanens mål vad gäller barn- och ungdom och kultur och hälsa.
Projektet bör förankras i Länsmuseets ordinarie utvecklingsarbete. En
dokumenterad metodbeskrivning bör utarbetas och spridas regionalt.

Följande projekt hanteras utanför
utvecklingsprojektanslaget:
- Harmony, Niclasfilm. Ansökt: 48 000 kr.
Denna filmprojektansökan kommer att hanteras av Kultur och utveckling och
delfinansieras med stöd av projektet ”Unga filmare”.
- Allt är möjligt, Nässjö kommun,. Ansökt 200 000 kr. Projektet löper under
hösten 2014 och våren 2015. Projektet kommer att stödjas ur anslaget för regional
biblioteksverksamhet, Kultur och utveckling. Länsbibliotekets personal kommer
också att utöka sitt engagemang i projektet.
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Följande projekt föreslås avslås:
- Liberté, Libertand Pictures. Ansökt: 54 000 kr.
Ansökan är rörig och det är svårt att förstå vad det slutgiltiga resultatet kan bli.
Den sökande vill för mycket på en gång.
- Förstudie Getaryggarna, Stiftelsen Regementsheden. Ansökt: 350 000 kr.
Ansökan syftar till att genomföra en förstudie. Mot bakgrund av det material som
inkommit ska det inte ges något manusstöd/förproduktionsstöd till denna
ansökan.
- ABC – Bokstavslek, Värnamo kommun, 87 250 kr.
I anvisningarna för utvecklingsbidrag Kultur från Landstinget i Jönköpings län
beskrivs både syfte, kriterier och prioriteringar för utvecklingsprojekt tydligt.
I genomförandet av projektet utställningen ABC bokstavslek finns i stort sett inget
som beskriver hur detta är en utveckling av befintlig verksamhet eller hur det är
tänkt att ske i samverkan med andra aktörer. Snarare framkommer det att man
söker medel för att genomföra en redan planerad aktivitet, om än med det
lovvärda syftet att öka barns läsförståelse och läslust.
- Datakurs, fördjupningskurs nivå 2, Jönköpings stadsbibliotek, 16 000 kr.
I ansökan skriver man att ”syftet med datautbildningen är att ge fler
kommuninvånare chansen att bli aktivt delaktiga i det digitala samhället och
därmed kunna ta del av samhällsinformation samt bidra till att öka
samhällsengagemanget för den enskilde.” En aktivitet tänkt att genomföras i en
kommun vid ett par tillfällen för en mycket begränsad grupp personer.
Arbetet som görs tillsammans med studieförbundet NBV är ett gott exempel men
måste placeras i ett större sammanhang och nå längre för att betraktas som ett
utvecklingsprojekt. Summan som söks är dessutom betydligt lägre än den som är
satt för utvecklingsbidragen.
- Pop i Gapet, Tranås kommun. Ansökt 75 000 kr.
Denna ansökan faller utanför kriterierna för ett utvecklingsbidrag. Därför föreslås
ett avslag på denna ansökan.
- Barnfilmbyn, Emilkraften, Mariannelund. Ansökt: 140 000 kr.
Från Mariannelund och Eksjö kommun genom Emilkraften har ansökningar om
bidrag behandlats de tre föregående åren till ett sammanlagt värde på 575 000
kronor. Någon redovisning har inte inkommit för 2013 års bidrag.
Den nu inkomna ansökan har ungefär samma innehåll som 2013 års ansökan.
Därför ser vi detta som en pågående verksamhet och inte en ny del i ett
utvecklingsprojekt.
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Förslag till beslut
Regionala utvecklingsdelegationen föreslås besluta
att fördela utvecklingsprojektmedel enligt föreliggande förslag.

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Ola Lundmark
Regional utvecklingsdirektör

