Information om projektbidrag inom bild och form

Vad kan du söka för?
Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform
arbeta med gestaltande experiment och andra
arbeten som kan vara svåra att etikettera och som
går utanför det du som konstnär hittills arbetat
med. Du kan även söka för kollektiva projekt, där
du som konstnär samarbetar med en eller flera
andra konstnärer eller med andra yrkesgrupper.
Bidraget ska användas till kostnader som är direkt
knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv
och övriga medverkande, material, lokalhyra eller
resor.
Vilka krav ställs på projekten?

•
•
•
•

tydligt avgränsade mål och syften
tydligt start- och slutdatum
tydlig arbetsplan och budget
arbetets resultat ska på något sätt visas
offentligt

Vem kan söka?
- Enskild konstnär
Ytterligare personer kan delta i projektet, men anges
i ansökan som medverkande (oavsett om de
medverkar på samma villkor som den sökande eller
bara anlitade för del i projektet).
Hur söker du?
Ansökan görs i första hand genom att logga in med
e-legitimation på Konstnärsnämndens hemsida,
www.konstnarsnamnden.se. Om du inte har tillgång
till en e-legitimation kan du ladda ned blanketten i
pdf-format, fylla i den på din dator och mejla den till
ansokan@konstnarsnamnden.se tillsammans med
dina arbetsprover. Det går också bra att skriva ut
blanketten och skicka den till Konstnärsnämnden,
Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm.
När söker du?
Sista ansökningsdag är den 8 september kl 14.00.
Vad händer när du skickat in din ansökan?

• Ansökan registreras hos
Konstnärsnämnden.
• Ledamöterna i Bildkonstnärsfonden läser
ansökningarna och fattar ett gemensamt
beslut om vilka som ska få stöd.
• Konstnärsnämnden meddelar beslut till
sökanden i februari.

Om du beviljas ett bidrag

• När projektet presenteras offentligt ska det
•

tydligt framgå att det genomförts med stöd av
Konstnärsnämnden.
När projektet är slut måste bidragsmottagaren
redovisa hur arbetet genomförts och vilka
resultat som uppnåtts samt även lämna en
ekonomisk redovisning.

• Tänk på att projektbidrag är skattepliktig inkomst
och att du måste betala egenavgifter på den del
som avser egen arbetsinsats. Du måste också
betala arbetsgivaravgift om du betalar lön till
någon annan i projektet. Läs mer om vad som
gäller på www.konstnarsnamnden.se/
konstnarsguiden/skatter-och-deklarationkonstnarsguiden/skatteregler-for-bidrag/.

Det här ska du tänka på när du fyller i ansökan
Ansökan måste vara komplett när den lämnas in.
Konstnärsnämnden godtar inte kompletteringar i
efterhand.
Bidraget innehåller inte någon mervärdesskatt vilket
innebär att du bör beräkna budgeten inklusive moms.
Bilagor
En detaljerad budget ska bifogas där eventuella
andra intäkter inkluderas.
Beroende på vad du söker för kan det vara bra
att bifoga skissmaterial i pdf-format för att
förtydliga projektidén.
Arbetsprover
Till ansökan ska bifogas 5-10 arbetsprover på
representativa verk med fokus på de senaste två åren.
Gör du din ansökan digitalt laddar du upp
arbetsproverna i slutet av ansökan i något av följande
format; jpg, mp3, mp4 eller mov.
Söker du på papper måste arbetsproverna rymmas
inom ett stående A4-format. Ange tillkomstår, titel,
teknik och storlek för varje verk. Glöm inte att skriva
namn och personnummer på bilagan. Pappersansökan
med arbetsprover tillgängliggörs för granskarna digitalt
genom inskanning. Det innebär att kvaliteten på
bildåtergivningen blir avsevärt sämre än om du skickar
in din ansökan via e-tjänsten.
Bifoga inget ytterligare material som t.ex. kataloger
och lösa skisser. Arbetsprover returneras inte.

Frågor
Mer information om Bildkonstnärsfondens stipendier och bidrag finns på www.konstnarsnamnden.se. Har du
frågor kan du också kontakta Louise Dahlgren, tel. 08-506 550 68, louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se.
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ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG
Sista ansökningsdag 8 september 2022

BILD OCH FORM

1. UPPGIFTER OM SÖKANDE
Förnamn*

Fält markerade med * är obligatoriska

Efternamn*

Personnummer*

Postnummer*

Postort*

Land

Telefon

Mobil

Postadress*

E-post

Webbplats

Ange delområde*

Arkitekt
Bildkonstnär
Fotograf

Illustratör
Textilkonstnär

Formgivare:
Textil formgivare
Grafisk formgivare
Övrig formgivare

Konsthantverkare:
Glas
Keramik
Silver/metall

Trä
Övrigt

Ange utbildning*

Konstnärlig högskola

Annan konstnärlig utbildning

Skolans namn

Ange nuvarande anställningsform

Program/inriktning

Annan utbildning

Examensår/-månad

Arbetsgivare

Under kommande år avser jag helt eller delvis driva min konstnärliga verksamhet i företagsform*
Nej

Ja, i handelsbolag, Andel i %

Ja, i enskild firma

Ja, i aktiebolag, Andel i %

Ingen utbildning
Antal år

Anställningsgrad i %
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2. ANSÖKAN AVSER
För vår hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
Projektets namn*

Sammanfattning av ansökan (ange t.ex. syfte och mål, max 400 tecken)*

Beskriv din konstnärliga verksamhet de senaste tre åren* (utställningar, uppdrag, anställningar, etc. i kronologisk ordning)*
max 2000 tecken
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Projektbeskrivning och genomförande
(beskriv konkret vad du/ni ska göra i projektet och förväntat resultat, max 2000 tecken)*

Presentation av övriga medverkande i projektet (max 400 tecken)*
Ange om personerna är anlitade i projektet eller medverkande på samman nivå som den sökande
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3. TIDPLAN OCH BUDGET
Planerat startdatum*

Planerat slutdatum*

Kommentar till tidplanen (max 400 tecken)

Utställningsarrangören betalar utställnings- och medverkandeersättning enligt MU-avtalen
(besvaras endast om ansökan inkluderar en utställning)
Jag söker stöd för följande kostnader:*

Observera att du enbart kan ta upp kostnader i projektet fr.o.m. januari 2022 och framåt
Eget arbete (lön, arvode) inkl. sociala avgifter, antal månader

x 56 000 kr =

kr

Arbetskostnader (lön, arvode för övriga medverkande konstnärer)

kr

Arbetskostnader (lön, arvode) för andra medverkande

kr

Lokal

kr

Material

kr

Resor

kr

Dokumentation

kr

Annat, specificera

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

kr

OBS! En detaljerad budget ska bifogas ansökan.

Andra stipendier och bidrag som sökts för samma kostnader som denna ansökan avser
Bidragsgivare

Sökt belopp

Beviljat belopp

kr
kr
kr

Summa

kr
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Kommentarer kring budget (max 400 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 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 på
https://www.konstnarsnamnden.se/stipendier-och-bidrag/information-om-stod-av-mindre-betydelse/
Har du mottagit någon form av 'stöd av mindre betydelse' under innevarande eller de två föregående
åren?
Ja (fyll i fälten nedan)

Nej

Beviljande myndighet eller offentlig aktör

Typ av stöd

Belopp (SEK)

Summa

År
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Villkor
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 yrkesverksamma konstnärer och
att jag inte kan vara inskriven vid en utbildning på mer än 50 procent när beslut fattas.
Projektet 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 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

Sökandes underskrift

Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm
www.konstnarsnamnden.se

