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PROJEKTBIDRAG - TEATER   DANS   FILM    
INFORMATION 

Om projektbidraget 
 
Projektbidrag söks för omfattande konstnärligt arbete, produktion, research, experiment eller utveckling. 
Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Bidraget ska användas till 
kostnader som är direkt knutna till projektet, till exempel lön till dig själv och andra medverkande, material, 
teknik, lokalhyra eller resor. Du kan söka stöd exempelvis för att genomföra en produktion eller förstudie,  
en workshop  för att pröva nya arbetssätt eller utveckla nya tekniker, eller för nya samarbeten.  
Inom film kan man söka projektbidrag för produktion och utveckling av kort-, dokumentär- och animerad 
film, men ej för lång spelfilm. (Bidrag för lång spelfilm söks i första hand hos Svenska Filminstitutet). 
 
Ansökan ska göras av den konstnärliga upphovspersonen eller annan konstnär i projektet. Producenter får 
bidrag endast i undantagsfall och då för en viss produktion där man är konstnärlig upphovsperson, inte för 
allmän verksamhet och produktion.  
 
Årligen fördelas mellan ca 20-40 projektbidrag vardera inom teater, dans och film. Beloppen som fördelas 
brukar variera mellan ca 50 000 kr och 200 000 kr per projekt. Detta är dock inga exakta gränser utan ska ses 
som ungefärliga riktmärken och man kan ansöka om högre belopp. 
 
I ansökan bör du vara så konkret som möjligt när du anger projektets bakgrund och syfte, hur du planerar att 
genomföra det och vilket resultat du förväntar dig. Gå igenom din projektbeskrivning och kontrollera att du 
fått med information om vad ditt projekt går ut på, och hur, när, var och varför du vill genomföra det. Även 
om flera konstnärer samarbetar på samma villkor är det endast en person som är sökande. Alla andra räknas 
som ”övriga medverkande”. Om du uppger övriga medverkande i ansökan är du skyldig att informera dem 
om det i förväg. Presentera dig själv och dina medarbetare tydligt, man kan bifoga separata bilagor som ex. 
CV och klistra in länkar till websidor i ansökan vid sidan av arbetsprover.  

Projektbidraget är skattepliktig inkomst för mottagaren. Konstnärsnämnden skickar kontrolluppgift till 
Skatteverket med det bidragsbelopp som betalats ut. Om bidraget, eller en del av det, används som egen lön 
blir det pensions- och sjukpenninggrundande. Bidraget innehåller inte någon mervärdesskatt vilket innebär 
att du bör beräkna budgeten inklusive moms. Om bidraget används för att avlöna andra medverkande är den 
person som fått bidraget ändå ansvarig för att betala in skatt och sociala avgifter för dessa. 
 
Alla Konstnärsnämndens stipendier vänder sig främst till enskilda frilansande konstnärer utan fast 
anställning. Institutioner, fria grupper eller motsvarande hänvisas till Statens kulturråd eller Svenska 
Filminstitutet. Konstnärsnämnden har inga medel att fördela till dramatiker eller författare. Dessa hänvisas 
till Sveriges Författarfond.  

Arbetsprover  
 
TEATER OCH DANS: Arbetsprov som t. ex länkar, foton eller uppladdad filmfil rekommenderas.  
 
FILM: Uppladdad filmfil om max 250 Mb med arbetsprov är obligatoriskt vid ansökan inom film.  
Länkar kan klistras in i ansökan eller i en bilaga och lämnas som komplement. forts.på sid 2                                                                                                                                        
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Begränsningar för filmklipp: Max antal filer: 1-4   (kan bestå av en trailer eller kortare filmer eller klipp ) 
Storlek filer sammanlagt: 250 mb  
Vill man lämna längre filmer kan man ladda upp dem på Vimeo och klistra in som länkar i ansökan. 

Tillåtna format:  Filmfilerna ska bestå av komprimerade filer i följande format; mp4 eller mov.  
Vi rekommenderar att man använder videokodningsformatet H.264 vid skapandet av filerna. 
 
Döp filerna med namn, titel, tillkomstår, beskrivning,  längd: 
När du döper dina filer så tänk på att inte använda kommatecken, frågetecken, citat-tecken, plus-tecken 
mm. eller andra tecken än dem i det västerländska alfabetet. Viktigt att följa detta annars kanske inte filen 
laddas upp. 

OBS- Om du laddar upp för stora filer, kan uppladdningen ta mycket lång tid och resultera i att ansökan 
hänger sig.  

Ansök i god tid! Under sista ansökningsdagarna kan det ta lång tid eftersom vår server då är hårt belastad. 
Stäng inte ner e-tjänsten förrän du fått en bekräftelse med ärendenummer på skärmen, då vet du att ansökan 
har kommit in. 

Format övriga bilagor: 

.doc  .docx  .xls  .xlsx     .ppt .pptx   .pdf    .jpg    .odt    .ods .odp    .mp3     .mp4    .mpeg   .mov 

Man laddar upp sitt arbetsprov samt övriga bilagor sist i den digitala ansökan, man kan även komplettera 
med länkar till längre filmer uppladdad på Vimeo, Youtube eller en hemsida. Länkar ersätter INTE 
efterfrågat arbetsprov inom film pga. lagen om arkivbeständighet, men kan gärna lämnas som ett 
komplement till det digitala arbetsprovet.  Kolla alltid så dina länkar och filer är aktiva och fungerar.  

Om du söker på pappersansökan skickas max 1 dvd med arbetsprover tillsammans med ansökan per 
post. Märk dvd:n med namn, titel, längd och bidragsform. Dvd:n kan bestå av material från flera filmer. 
(Arbetsprov återlämnas inte.)  
I pappersansökan kan man även klistra in länkar, vilket rekommenderas. 

 
Ansökan 
 
Online ansökan görs via Konstnärsnämndens hemsida på före kl. 24.00 sista ansökningsdagen.  
För att ansöka behöver du en e-legitimation eller bank-ID. En e-legitimation kan jämföras med en vanlig 
ID-handling. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.  
Vi rekommenderar Mobilt Bank-ID om du har en smartphone. Mobilt bank-ID aktiveras snabbt vid 
beställning. Se info på hemsidan och hos din bank. Att ansöka online rekommenderas, du kan då följa ditt 
ärende och komma åt dina ansökningshandlingar för senare bruk.  
Sök i god tid, vår server är hårt belastad den sista ansökningsdagen. Du kommer att få en bekräftelse att 
ansökan inkommit och en kopia av din ansökan skickad till din e-post. Du kan även se att din ansökan är 
registrerad på ”Min sida” under ”Mina ärenden”. Kontrollera att dina bilagor laddats upp. 

Vid eventuella tekniska problem kan det hända att du inte får någon bekräftelse på din ansökan. I så fall 
kan du själv kontakta Konstnärsnämnden och ta reda på om ansökan skickats in. 
 
Kansliet stänger kl. 17.00, vi kan ej ge support under helg och kvällstid.                                       forts. på sid 3 
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Ansökningsblankett på papper kan laddas upp på hemsidan och är skrivbar på dator, den skrivs sedan ut 
och postas. Ansökan ska vara komplett vid inlämningen samt underskriven personligen. Ansökningar och 
bilagor som kommer in per fax, e-post eller för sent behandlas inte. Pappersansökan ska vara 
Konstnärsnämnden tillhanda senast kl. 17.00 sista ansökningsdag. 

Arbetsprov samt bilagor måste inkomma sista ansökningsdag. Kompletteringar och bilagor som lämnas i 
efterhand tas endast emot undantagsvis. Du bör inte ansöka om bidrag förrän du redovisat tidigare stöd. 

Kriterier och beslut 
 
Beslut om projektbidrag fattas av arbetsgruppen för teater-, dans- och filmkonstnärer hos 
Konstnärsnämnden. Ansökningarna bedöms efter kriterier som riksdagen fastställt; konstnärlig verksamhet 
och kvalitet samt ekonomiskt behov. Utöver detta tas hänsyn till aspekter som genrer och tekniker, kön, 
ålder, etnisk och kulturell bakgrund och geografisk spridning.  
Stöd ges till yrkesverksamma konstnärer som är bosatta och/eller har sin huvudsakliga konstnärliga 
verksamhet i Sverige.  
Du kan inte få stöd om du är heltidsstuderande på konstnärlig grundutbildning, inklusive masternivå. 
Projekt som genomförs inom ramen för en institution, högskola eller dylikt ges inte stöd. 
Beslut lämnas i februari/mars 2018. Besluten kan inte överklagas (jfr § 17 i förordningen om bidrag till 
konstnärer, SFS 1976:528). 

Utbetalning 
 
Beviljade bidrag måste kvitteras ut senast den 1 oktober samma år det beviljas. Konstnärsnämnden kan 
endast betala ut bidraget till den person som ansökt eller till dennes enskilda firma – inte till företag, ideell 
eller ekonomisk förening eller stiftelse. Vi betalar inte ut lön eller något annat belopp till andra med-
verkande i projektet. Projektbidrag ska rekvireras på särskild blankett, se beslut. 
 

Redovisning 
 
Om du tilldelas ett projektbidrag måste du lämna en skriftlig redovisning senast en månad efter det datum 
du angett i ansökan att projektet ska genomförts. Kontakta Konstnärsnämnden vid förändringar. 
Information om vad redovisningen ska innehålla finns på Konstnärsnämndens webbplats och i beslutet. 
 

 

 

 

 

 

Kontakt 

E-post: info@konstnarsnamnden.se 
Telefon: 08 - 506 550 00 (öppet kl. 9-12, 13-17)      
www.konstnarsnamnden.se 
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