
 

 

PROJEKTBIDRAG - TEATER   DANS   FILM    
INFORMATION 

Om bidraget 
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 workshop inför en 
föreställning, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya tekniker, genomföra en produktion eller för nya 
samarbeten.  
Filmare kan söka bidrag för produktion av kort-, dokumentär- samt animerad film. Ansökan ska göras av 
filmens konstnärliga upphovsman. (Bidrag för lång spelfilm söks hos Svenska Filminstitutet). Producenter 
får bidrag endast i undantagsfall och då för en viss produktion, inte för allmän verksamhet och produktion.  
Årligen fördelas mellan 80-100 projektbidrag totalt 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 även dig själv och dina medarbetare tydligt, man kan bifoga separata CV och 
länkar till websidor.  
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 till dramatiker eller författare. Dessa hänvisas till Sveriges 
Författarfond.  

 
Arbetsprover  
Arbetsprov rekommenderas inom teater- och dans, och är obligatoriskt vid ansökan inom film.  
Det digitala arbetsprovet kan bestå av 1-4 st. film-filer  på max 250 Mb totalt för alla filer. 
Man laddar upp sitt arbetsprov samt övriga bilagor sist i den digitala ansökan, man kan även komplettera 
med länkar till film 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.  
Vid pappersansökan skickas max 1 dvd per post tillsammans med ansökan. Märk dvd:n med namn, titel, 
längd och bidragsform. Dvd:n kan bestå av material från flera filmer. (Arbetsprov återlämnas inte.) 
 



Ansökan 
Ansökan görs i första hand digitalt genom Konstnärsnämndens hemsida på Ansök här. För att ansöka 
behöver du en e-legitimation eller bank-ID. En e-legitimation kan jämföras med en vanlig ID-handling, 
t.ex. ID-kort eller körkort. 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 eller hos din bank.  
 
Pappersblanketter kan laddas upp på hemsidan och 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. 
Även eventuella arbetsprov måste inkomma sista ansökningsdag. 
Att ansöka digitalt rekommenderas, du kan då följa ditt ärende och se dina ansökningshandlingar. Sök i god 
tid, vår server är hårt belastad de sista ansökningsdagarna. Om du ansöker digitalt har du längre 
ansökningstid än vid pappersansökan. Support av Konstnärsnämnden kan ges fram till kl. 12.00 sista 
ansökningsdag. 
Du bör inte ansöka om nytt bidrag förrän du redovisat tidigare stöd med redovisningsskyldighet. 

Kriterier och beslut 
Beslut om projektbidrag fattas av nämndens arbetsgrupp för teater-, dans- och filmkonstnärer. 
Arbetsgruppen utses av nämndens styrelse och består av tolv ledamöter som själva är verksamma inom 
teater, dans, film eller scenkonst som t.ex. regissörer, dansare, filmare eller producenter. 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. Konstnärsnämndens 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 kan inte få stöd. 
Beslut lämnas i februari/mars 2016. 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 andra typer av 
företag, ideell eller ekonomisk förening eller stiftelse. Vi betalar inte heller ut lön eller något annat belopp 
till andra medverkande i projektet. Projektbidrag ska rekvireras på särskild blankett, se beslut . 

Redovisning 
Om du tilldelas ett projektbidrag ska du lämna en skriftlig redovisning senast en månad efter att  
projektet genomförts. Information om vad redovisningen ska innehålla finns på Konstnärsnämndens 
webbplats och i beslutet. 

 

 

Kontakt 
Konstnärsnämnden 
Maria skolgata 83, 2 tr  
118 53 Stockholm 
+46(0)8 – 50 65 50 00  kl. 9-17 vardagar      
info@konstnarsnamnden.se                   
 www.konstnarsnamnden.se 
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