PROJEKTBIDRAG - TEATER / FILM
INFORMATION OM BIDRAGET SAMT ARBETSPROVER
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.
Inom film kan man söka projektbidrag för produktion och utveckling av kort-, dokumentär- och animerad film,
och viss utveckling av 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 producenten är konstnärlig upphovsperson, inte för allmän
verksamhet och produktion.
Årligen fördelas mellan ca 50 projektbidrag inom film och ca 30 bidrag inom teater. Beloppen varierar mellan
50 000 kr till ca 200 000 kr. I ansökan anges enbart den budget som söks hos Konstnärsnämnden, hela projektets
budget lämnas i en separat bilaga.
I ansökan bör du vara så konkret som möjligt. Ange 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. Även om ni är flera som driver projektet 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 tydligt, man kan bifoga separata bilagor som 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 mervärdesskatt vilket innebär att du bör beräkna
budgeten inklusive moms. Om bidraget används för att avlöna andra medverkande är den person som fått bidraget
som är 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:
Ej krav att lämna arbetsprov, men vi REKOMMENDERAR att du lämnar minst en länk med rörligt material,
samt foton eller andra bilagor som kan visa ditt projekt eller dina tidigare arbeten.
FILM:
Minst en filmfil är OBLIGATORISKT arbetsprov inom film. Ladda upp max 1-4 filmfiler om max 250 Mb med
arbetsprov från det aktuella projektet eller tidigare arbete.
Länkar ersätter inte obligatorisk filmfil pga. lagen om arkivbeständighet, men länkar kan gärna lämnas som
komplement till filmfilen. Dessa klistras in i ansökan eller i en bilaga.
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Begränsningar för filmfiler: Max antal filer: 1-4. Storlek samtliga filer: 250 mb
(kan bestå av en trailer eller kortare filmer eller klipp)
Om du laddar upp för stora filer, kan uppladdningen ta mycket lång tid och resultera i att ansökan hänger sig.
Tillåtna format: 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:
Använd inte kommatecken, frågetecken, citat-tecken, plus-tecken eller andra tecken än de i det västerländska
alfabetet. Viktigt, annars kanske inte filen laddas upp.
Godkända format för 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.
Om du lämnat länkar som komplement, kolla så dina länkar fungerar och att du lämnat rätt lösenord!
Arbetsprov vid pappersansökan: Skicka med max 1 dvd tillsammans med ansökan per post. Du kan även
maila in en bilaga med länkar som arbetsprover.
Märk dvd:n med namn, titel, längd och bidragsform. Dvd:n kan bestå av material från flera filmer. (Dvd
återlämnas inte.)

Ansökan
Online-ansökan görs via Konstnärsnämndens hemsida före kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
För att ansöka behöver du en e-legitimation eller bank-ID. Att ansöka online rekommenderas, du kan då följa ditt
ärende och komma åt dina ansökningshandlingar för senare bruk. Du kommer att få en bekräftelse att ansökan
kommit in 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!
Kompletteringar och bilagor som lämnas i efterhand tas endast emot undantagsvis. Du bör inte ansöka om bidrag
förrän du redovisat tidigare stöd med redovisningsskyldighet.
Vid ev. tekniska problem kan du kontakta Konstnärsnämnden och ta reda på om ansökan kommit in.
Ansökningsblankett på papper kan laddas upp på hemsidan och är skrivbar på dator, den kan mailas eller
postas. Ansökan ska vara komplett vid inlämningen samt underskriven personligen. Scannad pappersansökan
kan inkomma via mail till tina.pettersson@konstnarsnamnden.se eller post senast sista ansökningsdag.

Kriterier och beslut
Beslut fattas av arbetsgruppen för teater- och film. 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.
Bidrag kan inte ges när du är heltidsstuderande, inklusive masternivå, ej heller till projekt som genomförs inom
ramen för en institution, högskola eller dylikt.
Beslut lämnas i februari/mars 2021. Besluten kan inte överklagas (jfr § 17 i förordningen om bidrag till
konstnärer, SFS 2019:1269).

Utbetalning
Beviljat 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
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ekonomisk förening eller stiftelse. Vi betalar inte ut lön eller något annat belopp till andra medverkande i
projektet. Projektbidrag ska rekvireras på särskild blankett.

Redovisning
Om du tilldelas ett projektbidrag måste du lämna en skriftlig redovisning senast en månad efter det slutdatum du
angett i ansökan. Information om vad redovisningen ska innehålla finns på Konstnärsnämndens webbplats och i
beslutet.

Kontakt
Frågor via E-post: info@konstnarsnamnden.se
Telefon: 08 - 506 550 00 (öppet kl. 9.30-12, 13-17)
www.konstnarsnamnden.se
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Projektbidrag
dĞĂƚĞƌ &ŝůŵ

Sista ansökningsdatum: FILM 14 okt TEATER 20okt

Uppgifter kan skrivas in på dator. Skriv ut, signera och maila eller posta. För vår hantering är det viktigt att frågorna
besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas. Inkommande ansökan digitaliseras.

1. UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE

Fält markerade med * är obligatoriska.

*Förnamn

*Efternamn

*Personnummer

*Postnr

*Postort

Land

Telefon

Mobil

*Postadress

Webbplats

E-post

*Ange det konstområde du arbetar inom. Ange ett alternativ.
Teater

Film

*Konstnärskategori; skådespelare, scenograf, regissör, filmare etc.

*Ange utbildning
Konstnärlig högskola
Skolans namn

Annan konstnärlig utbildning
Program/Inriktning

*Nuvarande anställningsform
Fritt verksam (frilansare)
Fast anställd inom institution (tillsvidareanställd)
Fast anställning inom grupp
Annan tillsvidareanställning eller längre kontrakt (inkl.
Teateralliansen)

Ange i %

Annan utbildning

Ingen utbildning

Examen (år/mån)

Arbetsgivare

Antal år
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*Under kommande verksamhetsår kommer jag att helt eller delvis att driva min konstnärliga verksamhet i företagsform
Nej

Ja, i ekonomisk förening

Ja, i handelsbolag

Ja, i enskild firma

Ja, i ideell förening

Ja, i aktiebolag

Ja, i annan form (ange vilken)

*Beskriv utförligt din konstnärliga verksamhet och andra åtaganden de senaste fem åren
(T.ex. produktioner, verk, gästspel, turnéer. Max 2000 tecken. CV kan bifogas som separat bilaga)

2. ANSÖKAN AVSER

Fält markerade med * är obligatoriska.

*Projektets namn

*Projektets huvudsakliga genre

*Ange totalt antal personer engagerade i det planerade projektet.

*Antal kvinnor *Antal män

Övriga upplysningar
*Belopp som söks hos Konstnärsnämnden
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*Presentation av övriga medverkande i projektet (Namn, ort och yrke. Max 400 tecken. CV för dessa kan bifogas som bilagor.)
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*Beskrivning av projektet (Ange utförligt hur och varför du ska genomföra projektet samt syfte och mål etc. Max 5 000 tecken. Bilaga kan bifogas.)
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*Kort sammanfattning av projektet (Max 300 tecken.) Viktig information som bör vara utförlig och tydlig.

3. TIDPLAN OCH BUDGET
*Planerat startdatum (År, månad, datum)

Fält markerade med * är obligatoriska.
*Planerat slutdatum (År, månad, datum)

Ev. kommentarer till tidplanen (Max 400 tecken.)

*Jag söker projektbidrag för följande kostnader (Bifoga separat budget för hela projektet.)
Eget arbete (lön, arvode) inkl. skatt och sociala avgifter ……………………………………………………………………………..

kr

Arbetskostnader (lön, arvode) för övriga konstnärligt medverkande inkl. skatt och sociala avgifter ….....………

kr

Arbetskostnader (lön, arvode) för andra medverkande inkl. skatt och sociala avgifter ……………………………….

kr

Lokalhyra ...………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

kr

Material ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

kr

Resor …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

kr

Teknik ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

kr

Annat, specificera ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

kr
kr
kr

*Belopp som söks hos Konstnärsnämnden i SEK
(Beloppet hämtas från budgeten ovan och avrundas nedåt till närmaste 1000-tal)

0

Sida 5 av 6

Stipendier och bidrag som sökts på annat håll (för projektet)
Bidragsgivare

Sökt belopp

Beviljat belopp
kr
kr
kr
kr

Summa sökt och beviljat belopp från annat håll

0

0 kr

Övrig information (Max 300 tecken)

Beviljade stöd av mindre betydelse
Ett beslut om stipendium eller bidrag från Konstnärsnämnden inom ramen för denna ansökan faller under bestämmelserna i
Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om offentliga stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart
stöd eller de minimis-stöd).
Konstnärsnämnden måste därför kontrollera att summan av eventuellt sådant stöd inte har nått EU-reglernas takbelopp för
”stöd av mindre betydelse”. Takbeloppet är fastställt till 200 000 euro under en treårsperiod.
Hur vet jag om jag tilldelats ett s.k. ”stöd av mindre betydelse”?
I beslutet du har fått från stödgivaren ska du ha fått information om detta. Är du osäker kan du hitta en sammanställning över
vilka stödformer som omfattas här >>
Har du mottagit någon form av ”stöd av mindre betydelse” under innevarande år eller de två föregående åren?*
Ja

Nej

Beviljande myndighet eller offentlig aktör

Typ av stöd

Belopp i SEK**

År

*Avser såväl stöd du mottagit som enskild konstnär, men även till ett eventuellt företag i vilket du bedriver din konstnärliga
verksamhet.
**Ange bruttobelopp
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Förteckning över lämnade arbetsprov (max 1 dvd får lämnas).
1.
2.
3.

Här kan du lämna länkar till t.ex. filmer på Vimeo eller Youtube. Maila gärna länkarna som bilaga.

4. FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT

Fält markerade med * är obligatoriska.

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är fullständiga och sanna.
Jag är medveten om att Konstnärsnämndens stipendier och bidrag riktar sig till fritt verksamma konstnärer och att
jag inte kan vara studerande på mer än 50 procent när jag beviljas ett stipendium/bidrag.
Utbytet/resan genomförs inte inom ramen för statligt universitet/högskola eller enskild utbildningsanordnare.*
*Bidrag lämnas inte för genomförandet av utvecklings- eller forskningsprojekt vid statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1434) eller enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina.

Jag intygar att jag är stadigvarande bosatt i Sverige och/eller har min huvudsakliga konstnärliga verksamhet i
Sverige.
Om jag beviljas ett bidrag förbinder jag mig att använda stipendiet/bidraget i enlighet med vad jag angivit i ansökan.
Jag är införstådd med att jag måste upplysa Konstnärsnämnden om förutsättningarna förändras och att beslutet i
detta fall kan omprövas.
Jag är medveten om att jag inte kan ha skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller
vara försatt i konkurs när beslut fattas och att det åligger mig att informera Konstnärsnämnden om en sådan
situation uppstår.
Jag har tagit del av informationen om personuppgiftsbehandling.
*Datum

*Ort

*Sökandens underskrift

.........................................................................................................
Skriv ut ansökan och skicka den per post eller maila till tina.pettersson@konstnarsnamnden.se
Maria skolgata 83, SE-118 53 Stockholm
Tel. 08 – 506 550 00 info@konstnarsnamnden.se
www.konstnarsnanden.se

