Redovisning av projektbidrag
Redovisning av projektbidrag ska lämnas senast en månad efter avslutat projekt. Den signerade
redovisningen mejlas till e-postadressen som avser det konstområde bidraget beviljats inom (eller
postas till adressen längst ned på sidan).
bildochform@konstnarsnamnden.se

musik@konstnarsnamnden.se

teater-film@konstnarsnamnden.se

dans@konstnarsnamnden.se

Projekt
Projektets namn

Startdatum

Slutdatum

Eventuell länk till projektet (egen webbsida eller annan digital publicering)

Bidragsmottagare
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Ärendenummer
KN

Bakgrund
Beskriv kortfattat syftet med projektet (minst 300 tecken, max 1 000 tecken)

Maria skolgata 83, SE-118 53 Stockholm
Tel. 08 – 506 550 00 info@konstnarsnamnden.se
www.konstnarsnamnden.se

Resultat
Uppfattar du att intentionerna med projektet förverkligats?
☐ Ja

☐ Delvis

☐ Nej

Förklara kortfattat ditt svar (minst 300, max 1 500 tecken)

Genomförande
Har arbetsprocessen fungerat så som var tänkt?
☐ Ja

☐ Delvis

☐ Nej

Förklara kortfattat ditt svar (minst 300, max 1 500 tecken)
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Erfarenheter
Redogör för dina huvudsakliga erfarenheter av projektet (minst 300 tecken, max 1 500 tecken)

Presentation
Har du presenterat ditt projekt offentligt?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, redogör för den offentliga presentationen av projektet eller om presentationen planeras i
framtiden (minst 300 tecken, max 1 500 tecken)
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Projektets betydelse
Vilken betydelse har projektet haft för ditt konstnärskap? (minst 300 tecken, max 1 500 tecken)

Stor

Liten

Kommunikation kring projektet
Ange i vilka sammanhang du informerat om projektet
☐ Egen hemsida

☐ Samarbetspartners hemsida

☐ Sociala medier

☐ Nyhetsbrev

☐ Media (tv, radio, tidningar)

☐ Trycksaker

☐ I samtal

☐ Annat sätt, specificera

Fördjupad redovisning (frivilligt)
Du har också möjlighet att bifoga en fördjupad redovisning om max 2 sidor om du önskar. Till
exempel kan du utveckla resonemang som inte fick plats ovan. Lämnas i pdf-format.
Du har också möjlighet att bifoga bildmaterial som komplement till din redovisning. Max 5 bilder
i jpg-format om sammanlagt max 3 MB.
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Ekonomisk redovisning
Intäkter

Belopp

Bidrag från Konstnärsnämnden
Övriga intäkter/egenintäkter, specificera:

SUMMA
Kostnader
Avser endast kostnader som finansierats via Konstnärsnämndens bidrag

Egen lön (inklusive skatt och sociala avgifter)
Lön medverkande konstnärer (inklusive skatt och sociala avgifter)
Lön övriga medverkande (inklusive skatt och sociala avgifter)
Lokalhyra
Material
Produktionskostnader
Resor
Övrigt, specificera:

SUMMA

Datum

Signatur
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Belopp (ej avrundat)

