Information om projektbidrag inom dans och cirkus
Projektbidrag kan sökas av enskilda konstnärer för ett avgränsat
utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara
tidsbegränsat och ha en budget.
Vem kan söka?
Yrkesverksamma dansare, koreografer och cirkusartister. Övriga verksamma
inom dans eller cirkus kan söka under förutsättning att yrket är konstnärligt och
att den sökande är upphovsperson. Är du verksam som clown söker du inom
teater.
Stöd fördelas till enskilda personer, främst frilansare. Organisationer och fria
grupper hänvisas till Kulturrådet.
För att komma i fråga ska den sökande vara huvudsakligen verksam i Sverige.
Vem kan inte söka?
Stöd ges inte till den som studerar på mer än halvtid när beslut fattas eller
under perioden som projektbidraget avser.
Stöd ges inte till den som beviljats mer än 200 000 euro i statsstöd som
omfattas av EU-regler kring stöd av mindre betydelse under en treårsperiod.
Läs mer information här.
Vad kan du söka för?
Projektbidrag kan sökas för att skapa nya verk, pröva nya arbetssätt eller
utveckla nya idéer. Du kan söka för 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, exempelvis
lön/arvode till dig själv och övriga medverkande, lokalhyra, material,
produktionskostnader eller resor. Ansökningsbudgeten ska beräknas inklusive
moms. Om du söker för ett projekt som redan är påbörjat kan du enbart ta med
kostnader som ligger framåt i tiden från det att beslut fattas. Stöd ges inte till
turnékostnader av färdigproducerade verk.
Vad ska ansökan innehålla?
Utöver de uppgifter som ska anges i ansökningsformulär eller
ansökningsblankett är det obligatoriskt att bifoga 1-2 videofiler som
arbetsprov.
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Arbetsprov ska ge en tydlig bild av ditt konstnärskap och bör inte vara äldre än
3 år. Det är viktigt att du kan identifieras om du är med i materialet, i synnerhet
om arbetsprovet avser arbete i grupp.
Antal arbetsprov: minst 1, max 2
Storlek: max 250 MB sammanlagt, oavsett antal
Format: mp4 eller mov
Länkar till rörligt material på till exempel Vimeo, Youtube eller hemsida kan
anges i ansökan men ersätter inte obligatoriskt arbetsprov enligt ovan eftersom
länkar inte är arkivbeständiga. Kontrollera att länkarna fungerar och ange
lösenord när det behövs.
Bedömning och beslut
Beslut fattas av Arbetsgruppen för dans och cirkus och grundar sig på en
bedömning av kvaliteten på den sökandes konstnärliga verksamhet samt
innehållet i ansökan. Vikt läggs även vid att sprida bidragen till konstnärer
bosatta i olika delar av landet och inom olika konstnärliga uttryck. Beslut kan
inte överklagas.
Utbetalning och skatt
Utbetalning sker mot rekvisition och görs till den sökandes personliga konto.
Projektbidrag är en skattepliktig inkomst för mottagaren och måste rekvireras
ut samma kalenderår som det beviljas.
Vid överföring av projektbidrag till juridisk person bör ett skriftligt avtal
tecknas mellan bidragsmottagaren och den juridiska personen om projektets
genomförande. Bidragsmottagaren är ansvarig gentemot Konstnärsnämnden
för redovisningen av bidraget.
För konstnärer som bedriver momspliktig verksamhet får moms lyftas trots att
det inte är moms på projektbidraget. Detta gäller under förutsättning att
inköpen har ett direkt och omedelbart samband med den momspliktiga
verksamheten för vilken du ska redovisa moms.
Mer information finns att läsa på Konstnärsguiden.
Redovisning
Senast en månad efter att projektet (eller den del av projektet som bidraget
avser) avslutats ska projektet redovisas till Konstnärsnämnden. Redovisningen
görs på särskild blankett som finns att ladda ner på
https://www.konstnarsnamnden.se/stipendier-och-bidrag/redovisning-avbidrag/.
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Vid utebliven redovisning kan Konstnärsnämnden ställa krav på återbetalning
och det kan komma att påverka dina möjligheter att få stöd från
Konstnärsnämnden i framtiden.
Bidragsmottagaren ska följa lagar och regler för bokföring, redovisning och
inbetalning av skatt.
Mottagaren av projektbidraget ska på begäran av Konstnärsnämnden kunna
lämna en fördjupad ekonomisk redovisning över hur projektbidraget använts.
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ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG
Sista ansökningsdag 7 oktober 2022

DANS

1. UPPGIFTER OM SÖKANDE
Förnamn*

Fält markerade med * är obligatoriska
Efternamn*

Personnummer*

Postnummer*

Postort*

Land*

Telefon

Mobil

Postadress*

E-post

Webbplats

Ange delområde*

Dansare
Koreograf
Dansare/koreograf

Cirkusartist
Övrigt:

Ange utbildning*

Konstnärlig högskola
Skolans namn

Ange anställningsform

Annan konstnärlig utbildning
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 300 tecken)

Beskriv din konstnärliga verksamhet de senaste tre åren* (t.ex. produktioner, uppdrag etc. max 2000 tecken)
CV och videolänkar kan bifogas som bilaga.
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Projektbeskrivning och genomförande* (max 5000 tecken)
Beskriv tydligt vad du vill göra i projektet, hur du planerar att genomföra det och förväntat resultat.

Presentation av övriga medverkande i projektet* (max 400 tecken)
Ange namn, yrke och hemort. CV kan bifogas som bilaga.
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3. TIDPLAN OCH BUDGET
Planerat slutdatum*

Planerat startdatum*

Kommentar till tidplanen (max 400 tecken)

Jag söker projektbidrag för följande kostnader*
Eget arbete (lön, arvode) inkl. skatter och sociala avgifter

kr

Arbetskostnader (lön, arvode) för övriga medverkande konstnärer inkl. skatter och sociala avgifter

kr

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

kr

Lokalhyra

kr

Material

kr

Resor

kr

Teknik

kr
kr

Annat, specificera:

kr
kr
kr
kr
kr
kr
Belopp som söks hos Konstnärsnämnden i SEK*
(avrunda nedåt till närmaste tusental)

kr

Andra stipendier och bidrag sökta för projektet
Bidragsgivare

Sökt belopp

Beviljat belopp

kr
kr
kr

Summa

kr
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Övrig information (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 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
samman-ställning över vilka stödformer som omfattas här >>
Har du mottagit någon form av ”försumbart stöd” under innevarande år eller de två föregående åren?*
ja (fyll i fälten nedan)

nej

Beviljande myndighet eller offentlig aktör

Belopp i SEK**
Be

Typ av stöd

År

Summa:
*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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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

Till ansökan ska minst 1 och max 2 obligatoriska arbetsprover bifogas genom att skicka videomaterial per
mejl till dans@konstnarsnamnden.se. Materialet laddas upp på ditt ärende och tillgängliggörs för granskarna.
Ansökan inklusive arbetsprover och bilagor ska vara Konstnärsnämnden tillhanda senast sista
ansökningsdagen.

Ansökan skickas per post till adressen nedan eller per mejl till info@konstnarsnamnden.se

Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm
Växel: 08-506 550 00
www.konstnarsnamnden.se

