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1. Uppgifter om sökanden Fält markerade med * är obligatoriska
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*Postadress *Postnr *Postort

Dialog med Kulturbryggan

Kontaktperson för denna ansökan

*Organisations/personnummer

Strukturbidrag 2019:1

Webbplats

*Till vilken adress mejlade ni? 

*Från vilken adress mejlade ni?

*Om ingen dialog inleddes, beskriv varför (max antal tecken inklusive blanksteg: 300).

*Län Land (utom Sverige)

*Projekttitel *Startdatum *Slutdatum

Geografisk spridning

*Konst- och kulturområde 
Val av konst- och kulturområde 

Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping
Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala

VästerbottenVärmland Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

Vilka andra län kommer på sikt att kunna dra nytta av resursen?

2. Uppgifter om förprojekteringen

Arkitektur Bild Cirkus Dans Deltagarkultur Design/Form Film
Kulturarv Litteratur Musik Musikdramatik/Opera Spel Teater/Scenisk gestaltning Transmedia

Vilka andra konst- och kulturområden kommer att kunna dra nytta av resursen?

Här avses den kommun och det län där resursen för konst- och kulturproduktion ska etableras.

*E-post*Namn *Telefon (mobil)

*Härmed försäkrar vi att kontaktpersonen för denna ansökan har rätt att företräda projektägaren och att uppgifterna i ansökan är 
korrekta och sanningsenliga, samt att vi har tagit del av information om personuppgiftsbehandling.

Kulturbryggan är angelägen om att samtliga sökande etablerar en dialog med oss innan ansökan skickas in. Dialogen ska vara kopplad till 
aktuell utlysning - att du har sökt i en tidigare utlysning och i den hade en dialog kring ditt projekt betraktar vi inte som att du har varit i 
dialog med oss. Se därför till att ta kontakt med oss i god tid innan sista ansökningsdag, mer information finns på vår hemsida. 

3. Uppgifter om projektgruppen
Vi ställer nedanstående frågor för att kunna följa hur Kulturbryggans bidragsgivning förhåller sig till de jämställdhetspolitiska målen. Svaren 
beaktas varken vid bedömning eller vid beslut. Frågorna avser juridiskt kön hos de personer som utgör projektgruppen. Med projektgrupp 
avses de personer som regelbundet arbetar för att förverkliga projektet, och inte samverkansparter eller personer med en perifer roll. Med 
projektledare avses den eller de personer som fattar avgörande beslut kring förprojekteringens utformning och innehåll. 

*Antal kvinnor i projektgruppen *Antal män i projektgruppen Totalt antal personer i projektgruppen

*Vilket/vilka kön har projektledaren?

*Inom ramen för projektet, hur mycket tjänar den projektledaren i snitt per månad (SEK)?

*Inom ramen för projektet, hur mycket tjänar övriga personer i snitt per månad (SEK)?

*Hur många av projektgruppens medlemmar är projektledare?

*Kommun

*I vilken kommun ska resursen huvudsakligen etableras? *I vilket län ska resursen huvudsakligen etableras? 

https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=21837&ptid=0
http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=20116
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*Beskriv vad det är för produktionsplats för konst och kultur som förprojekteringen på sikt ska resultera i (max antal tecken inklusive 
blanksteg: 4 000). Redogör för hur konstnärers och kulturskapares möjligheter att skapa konst och kultur förbättras regionalt.

Förprojekteringens mål

Regionalt behov av infrastruktur för konst- och kulturproduktion
*Beskriv det regionala behovet av infrastruktur för konst- och kulturproduktion genom att redogöra för hur situationen i länet ser ut för 
konstnärer och kulturskapare inom ert valda konst- och kulturområde (max antal tecken inklusive blanksteg: 2 000).

4. Uppgifter som ligger till grund för bedömningen
Sammanfattning
*Sammanfatta projektet kortfattat (max antal tecken inklusive blanksteg: 300). Föreställ dig att du med en mening ska förklara för någon 
vad projektet går ut på.
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*Aktivitet 2 (max antal tecken inklusive blanksteg: 800)

*Aktivitet 3 (max antal tecken inklusive blanksteg: 800)

*Aktivitet 4 (max antal tecken inklusive blanksteg: 800)

*Aktivitet 5 (max antal tecken inklusive blanksteg: 800)

5. Uppgifter om samverkansparter

*Vad bidrar samverkansparten med inom ramen för förprojekteringen? (max antal tecken inklusive blanksteg: 300)

*Samverkanspart 1 *Inom vilken bransch/vilket område är parten verksam?

*I vilket län är parten huvudsakligen verksam?*Hur pass förankrat är samverkansarbetet med parten?

Redogör för förprojekteringens fem viktigaste externa samverkansparter.

*På vilka sätt kan samverkansparten långsiktigt bidra till resursens fortlevnad? (max antal tecken inklusive blanksteg: 300)

Förprojekteringens innehåll
*Beskriv vad ni ska göra inom ramen för ansökan genom att redogöra för förprojekteringens fem viktigaste aktiviteter.
*Aktivitet 1 (max antal tecken inklusive blanksteg: 800)
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Vad bidrar samverkansparten med inom ramen för förprojekteringen? (max antal tecken inklusive blanksteg: 300)

Samverkanspart 2 Inom vilken bransch/vilket område är parten verksam?

I vilket län är parten huvudsakligen verksam?Hur pass förankrat är samverkansarbetet med parten?

*På vilka sätt kan samverkansparten långsiktigt bidra till resursens fortlevnad? (max antal tecken inklusive blanksteg: 300)

Vad bidrar samverkansparten med inom ramen för förprojekteringen? (max antal tecken inklusive blanksteg: 300)

Samverkanspart 3 Inom vilken bransch/vilket område är parten verksam?

I vilket län är parten huvudsakligen verksam?Hur pass förankrat är samverkansarbetet med parten?

*På vilka sätt kan samverkansparten långsiktigt bidra till resursens fortlevnad? (max antal tecken inklusive blanksteg: 300)

Vad bidrar samverkansparten med inom ramen för förprojekteringen? (max antal tecken inklusive blanksteg: 300)

Samverkanspart 4 Inom vilken bransch/vilket område är parten verksam?

I vilket län är parten huvudsakligen verksam?Hur pass förankrat är samverkansarbetet med parten?

*På vilka sätt kan samverkansparten långsiktigt bidra till resursens fortlevnad? (max antal tecken inklusive blanksteg: 300)

Vad bidrar samverkansparten med inom ramen för förprojekteringen? (max antal tecken inklusive blanksteg: 300)

Samverkanspart 5 Inom vilken bransch/vilket område är parten verksam?

I vilket län är parten huvudsakligen verksam?Hur pass förankrat är samverkansarbetet med parten?

*På vilka sätt kan samverkansparten långsiktigt bidra till resursens fortlevnad? (max antal tecken inklusive blanksteg: 300)



6. Budget

Kostnader

Kostnadspost Belopp (SEK) Kommentar

Summa kostnader:

Strukturbidrag 2019:1

Intäkter

Finansiär Belopp (SEK) Typ av finansiär Typ av finansiering

Kulturbryggan Offentlig bidragsgivare Kontanta medel

Summa intäkter:         

Totala kostnader:

Totala intäkter:

Kommentar till projektets budget (max antal tecken inklusive blanksteg: 300)
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Resultat
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Intäktsfördelning Kontanta medel Tjänster Varor

Kulturbryggan

Andra offentliga bidragsgivare

Annan offentlig verksamhet

Egenfinansiering

Externt privat företag

Extern privat fond/stiftelse

Extern privatperson

Kostnadsfördelning Belopp (SEK)

Löner

Avtalade pensions- och försäkringskostnader

Personer med F-skatt

Lokaler

Produktionskostnader

Marknadsföring

Resor 

Administration

Övriga kostnader


1. Uppgifter om sökanden
Fält markerade med * är obligatoriska
Sida 1 av 5
Dialog med Kulturbryggan
Kontaktperson för denna ansökan
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Geografisk spridning
Val av konst- och kulturområde 
Vilka andra län kommer på sikt att kunna dra nytta av resursen?
2. Uppgifter om förprojekteringen
Vilka andra konst- och kulturområden kommer att kunna dra nytta av resursen?
Här avses den kommun och det län där resursen för konst- och kulturproduktion ska etableras.
Kulturbryggan är angelägen om att samtliga sökande etablerar en dialog med oss innan ansökan skickas in. Dialogen ska vara kopplad till aktuell utlysning - att du har sökt i en tidigare utlysning och i den hade en dialog kring ditt projekt betraktar vi inte som att du har varit i dialog med oss. Se därför till att ta kontakt med oss i god tid innan sista ansökningsdag, mer information finns på vår hemsida. 
3. Uppgifter om projektgruppen
Vi ställer nedanstående frågor för att kunna följa hur Kulturbryggans bidragsgivning förhåller sig till de jämställdhetspolitiska målen. Svaren beaktas varken vid bedömning eller vid beslut. Frågorna avser juridiskt kön hos de personer som utgör projektgruppen. Med projektgrupp avses de personer som regelbundet arbetar för att förverkliga projektet, och inte samverkansparter eller personer med en perifer roll. Med projektledare avses den eller de personer som fattar avgörande beslut kring förprojekteringens utformning och innehåll. 
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Förprojekteringens mål
Regionalt behov av infrastruktur för konst- och kulturproduktion
4. Uppgifter som ligger till grund för bedömningen
Sammanfattning
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Fält markerade med * är obligatoriska
5. Uppgifter om samverkansparter
Redogör för förprojekteringens fem viktigaste externa samverkansparter.
Förprojekteringens innehåll
*Beskriv vad ni ska göra inom ramen för ansökan genom att redogöra för förprojekteringens fem viktigaste aktiviteter.
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6. Budget
Kostnader
Kostnadspost
Belopp (SEK)
Kommentar
Summa kostnader:
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Intäkter
Finansiär
Belopp (SEK)	
Typ av finansiär
Typ av finansiering
Kulturbryggan
Offentlig bidragsgivare
Kontanta medel
Summa intäkter:
        
Totala kostnader:
Totala intäkter:
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Resultat
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Intäktsfördelning
Kontanta medel
Tjänster	
Varor
Kulturbryggan
Andra offentliga bidragsgivare
Annan offentlig verksamhet
Egenfinansiering
Externt privat företag
Extern privat fond/stiftelse
Extern privatperson
Kostnadsfördelning
Belopp (SEK)
Löner
Avtalade pensions- och försäkringskostnader
Personer med F-skatt
Lokaler
Produktionskostnader
Marknadsföring
Resor	
Administration
Övriga kostnader
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