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SVERIGE

KULTURRÅDET

Fria musikgrupper linda.hornqvist@kulturradet.se 08-519 264 32 (Linda Hörnqvist)

Verksamhetsbidrag eller projektbidrag kan sökas av en 
ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i 
professionella former. Sökande bör vara en juridisk 
person, men även enskilda näringsidkare med F-
skattsedel kan accepteras.

Målet för Kulturrådets bidragsgivning är ett omfattande och 
varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet. Vid 
fördelningen bedöms gruppernas konstnärliga kvalitet och 
omfattningen på verksamheten. Det innebär att en ansökan med en 
mindre omfattande verksamhet också kan komma att prövas som 
projektbidrag. Geografisk spridning och verksamhet för barn och 
ungdom prioriteras.

28 april - 26 maj 2015

Turnébidrag jakob.uddling@kulturradet.se 08-519 264 60 (Jakob Uddling)

Bidrag för nationella turnéer avser turnéer i Sverige 
och kan sökas av professionella fria musikgrupper som 
är verksamma i Sverige.

Bidrag för internationella turnéer avser turnéer i 
utlandet och kan sökas av professionella fria 
musikgrupper som är verksamma i Sverige.

Bidrag för nationella turnéer avser kostnader för resor, logi 
samt produktionskostnader (ej gage och arvoden) i samband med 
turnén. Turnén bör som regel omfatta minst fem konserter inom en 
sammanhängande tidsperiod på tre månader för att beviljas stöd.
Bidrag för internationella turnéer avser kostnader för resor 
mellan Sverige och andra länder, inklusive tillhörande kostnader 
som visum och frakt. Turnéer prioriteras framför enstaka 
konserter och gästspel. Turnén bör som regel omfatta minst tre 
konserter för att beviljas stöd.

17 december 2014 - 27 januari 2015
26 mars - 23 april 2015 
10 september - 08 oktober 2015

Fonogram jakob.uddling@kulturradet.se 08-519 264 60 (Jakob Uddling)

Fonogramproducenter som är verksamma i Sverige kan 
söka bidrag. Med fonogramproducent avses organisation 
som är juridisk eller fysisk person med F-skattsedel 
vars huvudsakliga verksamhet är professionell 
utgivning av musik. Även fonogramproducenter som är 
verksamma i andra nordiska länder och ger ut samisk 
musik kan söka bidrag.

Bidrag kan sökas för produktion, distribution och marknadsföring 
av fonogram. Bidrag för produktionsstöd kan lämnas för upp till 
50 procent av produktionens totala kostnad. 

5 februari - 5 mars 2015
20 augusti - 17 september 2015

http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Fria-musikgrupper/
mailto:linda.hornqvist@kulturradet.se
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Turnebidrag-fria-musikgrupper/
mailto:jakob.uddling@kulturradet.se
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Produktion-och-utgivning-av-fonogram/
mailto:jakob.uddling@kulturradet.se


MUSIKCENTRUM SYD KULTURSTÖD 2015

KONSTNÄRSNÄMNDEN info@konstnarsnamnden.se 08-506 550 00

Arbetsstipendium

Bidraget kan sökas av yrkesverksamma musiker och 
komponister. Frilansare prioriteras vid bedömningen. 
Bidrag ges inte till amatörverksamhet eller till dig 
som är under utbildning (inklusive konstnärlig 
högskola t.o.m. masternivå). För att komma ifråga för 
stöd ska den sökande vara bosatt i Sverige eller ha 
sin huvud- sakliga konstnärliga verksamhet här.

Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes 
konstnärliga kvalitet, nationell och internationell verksamhet 
samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv ska beaktas. Vikt läggs även vid att sprida 
bidragen över landet och till olika musikaliska uttryck.

16 feb (papper) / 23 feb (digital) (Beslut 
jun)

Internationellt kulturutbyte

Bidraget är individuellt. Det innebär att om du ska 
resa med en kollega måste ni lämna in varsin ansökan. 
Är ni en ensemble/grupp på mer än två personer som 
ska resa ska ni istället söka stöd hos Kulturrådet 
som är ansvarigt för grupper. Om utbytet ska göras 
inom ramen för en svensk institutions verksamhet är 
det institutionen som ska bekosta utbytet.

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt 
kulturutbyte. Som musiker, sångare eller komponist kan du söka 
stödet om du är inbjuden till utlandet för till exempel ett 
gästspel, en turné, uppförande vid festival eller någon form av 
samarbetsprojekt. Du kan också få stöd för att bjuda utländska 
konstnärer till Sverige för samarbete här. Konstnärsnämnden 
fördelar cirka en miljon kronor om året i kulturutbytesbidrag 
inom musik. Bidragen varierar mellan 3 000 och cirka 30 000 kr. 

2 feb (papper) / 5 feb (digital)  (Beslut 
mar)
27 apr (papper) / 4 maj (digital) (Beslut 
jun)
27 aug (papper) / 3 sep (digital) (Beslut 
okt)
27 okt (papper) / 3 nov (digital) (Beslut 
dec)

Långtidsstipendier

Långtidsstipendium kan ges till en yrkesverksam 
konstnär som under längre tid visat konstnärlig 
verksamhet av god kvalitet. Stipendiet är som regel 
tioårigt och avsikten är att ge dig som konstnär en 
arbetsmässig trygghet för att du ska kunna utveckla 
din verksamhet. Stipendiet motsvarar tre basbelopp 
per år, 2012 innebär det 132 000 kr före skatt.

Långtidsstipendier fördelas av Konstnärsnämnden och Sveriges 
författarfond. Stipendieformen har byggts upp i etapper från år 
1992. Konstnärsnämnden disponerar 88 stycken. Först när ett av 
dessa stipendier löpt ut kan ett nytt fördelas. Det innebär att 
långtidsstipendier inte kan fördelas varje år. År 2013 delades 
nio stipendier ut. Inom musik fördelades två nya 
långtidsstipendier 2013. Totalt 23 musiker/komponister har nu 
långtidsstipendier på högst tio år.

?

Nationellt residens vid Studio Acusticum

Vistelsestipendiet vid residenset ska ge dig som 
frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att 
koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga 
arbete.

Stipendiet innehåller förutom vistelsestipendiet, 
schabloniserade resekostnader för hemresor, en fungerande och 
möblerad bostad, arbetslokal inklusive värme, el, 
internetanslutning, försäkringar för både bostad och lokal under 
vistelsen samt viss tillgång till Studio Acusticums resurser.

27 okt (papper) / 3 nov (digital)

mailto:info@konstnarsnamnden.se
http://www.konstnarsnamnden.se/Musik/Arbetsstipendium
http://www.konstnarsnamnden.se/Musik/Internationell kulturutbyte
http://www.konstnarsnamnden.se/Musik/L%C3%A5ngtidsstipendier
http://www.konstnarsnamnden.se/stipendier_och_bidrag/musik/nationellt_vistelsestipendium
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Projektbidrag

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat 
experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha 
ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha 
en budget. Även om flera konstnärer samarbetar på 
samma villkor är det endast en person som är sökande. 
Alla andra räknas som ”övriga medverkande”. Övriga 
medverkande som uppges i ansökan måste informeras om 
det i förväg.

Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform arbeta med 
att skapa ny musik, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya 
tekniker. Projekt som innebär samarbete med andra komponister 
och musiker eller andra kollegor prioriteras, men det är också 
möjligt att söka stöd för projekt som inte har en given 
samarbetspartner. Bidraget ska användas till kostnader som är 
direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv 
och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor. Stödet 
avser inte arbete med redan befintlig musik i form av t.ex. 
turnéer, inspelningar och repetitioner.

9 nov (papper) / 16 nov (digital) (Beslut 
mar 2016)

KULTURBRYGGAN mikael.theorin@regeringskansliet.se 08-405 25 16 (Mikael Theorin)

erik.hall@regeringskansliet.se 08-405 21 79 (Erik Hall)

Startstöd

Såväl fysisk som juridisk person kan söka stöd från 
Kulturbryggan. Enskilda individer, ideella föreningar 
och företag samt större organisationer och 
institutioner – alla kan söka stöd. Det enda 
förbehållet är att projektägare måste vara 
partipolitiskt och religiöst obundna.
Högsta sökbelopp är 100 000 kronor och Kulturbryggan 
ställer inga krav på medfinansiering,

>Syfte:
att stödja framväxten av konstnärligt eller kulturellt 
nyskapande idéer i ett tidigt skede, att stödja utvecklingen av 
projekt som på sikt skapar förutsättningar för nyskapande former 
av konst och kultur, samt
att fylla ett tomrum som andra offentliga finansiärer inte kan 
tillgodose.
projekt som kan få Startstöd är förstudier, planeringsarbeten 
eller motsvarande

Utlysning 1: 18  mars - 8 apr kl.00.00. 
Beslut fattas under midsommarveckan.
Utlysning 2: 22 jun - 24 aug, 
kl.00.00.Beslut fattas under vecka 45.

Genomförandestöd

Såväl fysisk som juridisk person kan söka stöd från 
Kulturbryggan. Enskilda individer, ideella föreningar 
och företag samt större organisationer och 
institutioner. Högsta sökbelopp är 1 000 000 kronor, 
projektet ska ha medfinansiering, där minst en part 
ska vara en privat/icke-offentlig finansiär

>Syfte:
att stödja genomförande av konstnärligt eller kulturellt 
nyskapande projekt,
att stödja projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för 
nyskapande former av konst och kultur, samt
att stimulera till innovativ samverkan med andra finansiärer.

Utlysning 1: 18  mars - 8 apr kl.00.00. 
Beslut fattas under midsommarveckan.
Utlysning 2: 22 jun - 24 aug, 
kl.00.00.Beslut fattas under vecka 45.

http://www.konstnarsnamnden.se/Musik/Projektbidrag
mailto:mikael.theorin@regeringskansliet.se
mailto:erik.hall@regeringskansliet.se
http://www.kulturbryggan.se/ansokare/startstod/
http://www.kulturbryggan.se/ansokare/riktlinjer/
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Tematiska stöd

Stöd kan sökas av fysisk eller juridisk person. Detta 
innefattar alltifrån enskilda individer, ideella 
föreningar och företag till större organisationer och 
institutioner.
Ni kan söka upp till 300 000 kronor. Inga krav på 
medfinansiering. Projektet ska i huvudsak äga rum i 
Sverige

>Syfte: Stödja projekt där kultur och politik på tydligt 
nyskapande sätt relaterar och interagerar. Hur tolkar man 
begreppen i relation till varandra? Är konst och kultur av 
naturen politiska? Eller lägger man till en politisk dimension? 
Stödja projekt som på olika sätt behandlar tematiken, 
problematiken och möjligheterna som finns i mötet mellan politik 
och kultur. Är politik ett kulturellt uttryck? Kan kultur 
diskutera politiska frågor och stimulera till ett mer aktivt 
politiskt deltagande? Vad är kulturpolitik?

Utlysningen är avslutad. Beslut fattades 
den 16 juni 2014.

MUSIKVERKET

Projektstöd fragor@musikverket.se 08-519 554 00

Musikverkets stöd går till samarbetsprojekt av hög 
konstnärlig kvalitet och projekt som bidrar till 
förnyelse och utveckling i det fria musiklivet. Det 
fria musiklivet utgörs av enskilda musikskapare, 
musikgrupper och organisationer som verkar utanför de 
offentligt finansierade institutionerna. Ett 
samarbetsprojekt innebär ett projekt, väl avgränsat i 
tid, där två eller flera parter samarbetar mot 
gemensamma mål.

Konstnärliga rådet beaktar följande aspekter:
Konstnärlig kvalitet, förnyelse och risktagande, Projektets 
trovärdighet
Projektets nationella relevans, Nya samarbetssätt och 
samarbetsparter
De beviljade projekten ska tillsammans spegla Statens musikverks 
övergripande uppdrag om:
Geografisk spridning nationellt/internationellt, Musikalisk 
mångfald och olika uttryck, Barn- och ungdomsperspektiv, 
Jämställdhetsperspektiv, Publikperspektiv

Pågående ansökningsomgång, 2014:2, är 
öppen mellan den 25 augusti och 9 
september 2014. Nästa ansökningsomgång, 
2015:1, är öppen mellan den 12 januari och 
3 februari 2015.

LÄNGMANSKA KULTURFONDEN

Projektstöd 08-611 87 15 (onsdagar 10.00 - 12.00)

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka 
bidrag. 
Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 
000 – 40 000 kr.

Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till 
löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl. Kulturella 
samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag 
endast för viss uppgift eller publikation som inte kan 
tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet. Bidrag ges inte 
till finansiering av egen utbildning. Bidrag ges heller inte 
retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid 
utdelningstillfället inte kan få bidrag.

Ansökningsperiod: 1 oktober (tidigast) – 
15 januari eller närmaste vardag (senast, 
fonden tillhanda). 
Utdelning ur fonden beslutas vanligen i 
slutet av april eller början av maj.

http://www.kulturbryggan.se/ansokare/tematiska-stod/
http://musikverket.se/stod-till-musiklivet/sok-projektstod/
http://www.langmanska.se/
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POSTKODLOTTERIET

Projektstöd info@kulturstiftelsen.se 08 -509 270 00

För icke vinstdrivande organisationer som är 
verksamma inom Kulturstiftelsens huvudområde finns 
möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för 
tidsbegränsade projekt. Kulturstiftelsen kan bara ge 
stöd till ideella organisationer, föreningar eller 
stiftelser. Projekten ska ha en tydlig början och ett 
tydligt slut samt vara utöver ordinarie verksamhet. I 
regel stödjer Kulturstiftelsen ettåriga projekt.

Projektet ska skapa en positiv social effekt och därmed stärka 
sin målgrupp.
Projektet ska verka i allmännyttans intresse och därmed påverka 
en större grupp människor.
Projektet ska med fördel vara av innovativ karaktär med positiva 
trendbrott för att skapa utveckling inom området det verkar i.
Projektet ska kunna uppvisa resultat för att visa hur det aktivt 
bidrar till en bättre värld.
Projektet ska vara kommunikativt och därmed enkelt att 
synliggöra.
Projektet ska ha svensk anknytning och/eller direkt eller 
indirekt relevans.
Projektet ska med fördel innefatta utbildning och information 
för att stödja varaktigheten och spridningen av insatserna.

Löpande

ARVSFONDEN

Projektstöd info@arvsfonden.se 08-700 09 40

Projektstöd ges till nyskapande projekt med 
avgränsade tidsramar och ett tydligt syfte. Stödet 
kan sökas när som helst på året och det tar omkring 6 
månader att få besked.

Ideella föreningar och organisationer kan få 
projektstöd. Även offentliga huvudmän kan få 
projektstöd om de samarbetar nära med en ideell 
förening i projektet. Föreningen ska ha funnits i 
minst ett år. Privatpersoner eller företag kan inte 
få projektstöd ur Arvsfonden. 

1. Vi vill att någon av våra målgrupper, barn, ungdom och 
personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med och påverka 
utvecklingen i samhället. Därför ger vi enbart stöd till projekt 
som de själva deltar i.
2. Projektets ska vara nyskapande och utvecklande. Meningen är 
inte att pengarna ska gå till den vanliga verksamheten, utan 
vara en möjlighet att testa nya vägar. Det kan till exempel vara 
att pröva en ny metod eller att vidareutveckla er verksamhet i 
en ny riktning.
3. Ansökan ska innehålla en plan för hur verksamheten ska 
fortsätta efter projektets slut, exempelvis att projektet blir 
en del av föreningens verksamhet.

Löpande

http://kulturstiftelsen.se/forverkliga-ditt-projekt/
mailto:info@kulturstiftelsen.se
http://www.arvsfonden.se/sok-pengar/projektstod
mailto:info@arvsfonden.se


MUSIKCENTRUM SYD KULTURSTÖD 2015

STIM

Stimstipendium stim@stim.se 08-783 88 00

Som Stimansluten upphovsperson är du välkommen att 
söka Stimstipendium. För att kunna få stipendium ska 
du uppfylla högt ställda kvalitetskrav. Syftet med 
stipendiet ska i första hand bidra till att skapa ny 
svensk musik av hög konstnärlig kvalitet.
Du kan inte söka stipendium om du samma år fått 
arbetsstipendium från Konstnärsnämnden eller du har 
fått Stim-stipendium båda de närmsta två åren.

Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som Stims 
styrelse fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet. 
Kommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och 
spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön och 
verksamhetsort.
Stimstipendiet är en investering i framtiden och ska i första 
hand bidra till att skapa ny svensk musik genom att främja unga 
talanger och de individer som gör flera intressanta saker. Man 
söker därför göra en helhetsbedömning även av de musikaliska 
sammanhang där sökanden bidrar med sina kompositioner.

2014: 25 aug - 25 sept 17:00

SKAP

Evert Taubes Minne johan.hammarback@skap.se 08-783 88 39 (Johan Hammarbäck)

Stipendium ur SKAP:s stipendiefond till Evert Taubes 
minne tilldelas upphovsmän eller andra personer eller 
organisationer som verkar i Evert Taubes anda.

Du söker stipendiet genom att skriva till SKAP och förklara 
varför just du eller din organisation skulle vara en lämplig 
mottagare av årets stipendium om 40 000 kr.

12 mars

Ted Gärdestadstipendiet johan.hammarback@skap.se 08-783 88 39 (Johan Hammarbäck)

Ted Gärdestads Minnesfond delar varje år ut ett pris 
i form av ett stipendium om 40 000 kr. Syftet är att 
stödja och uppmuntra unga kompositörer och artister.

- Sökanden ska vara högst 25 år (ange personnummer i ansökan)
- Sökanden ska skriva text och/eller musik
- Text ska vara på svenska
- Ett personligt brev om max 2 st A4-sidor, där det framgår på 
vilket sätt sökanden verkar i Ted Gärdestads anda och vad 
pengarna kommer att användas till, ska bifogas ansökan
- Till ansökan ska bifogas 3 ljudande exempel av god teknisk 
kvalitet på CD-skiva, USB-minne eller länk till stream (ex 
Spotify, Soundcloud, etc)

28 feb

https://stim.se/sv/musikskapare/stipendier
mailto:stim@stim.se
http://www.skap.se/detta-ar-skap/priser-och-stipendier/sok-stipendium/evert-taubes-minne
mailto:johan.hammarback@skap.se
http://www.skap.se/detta-ar-skap/priser-och-stipendier/sok-stipendium/ted-gardestadstipendiet
mailto:johan.hammarback@skap.se
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REGION & KUMMUN

KULTUR SKÅNE

Utvecklingsbidrag kultur@skane.se 040-675 37 50

Professionella aktörer inom kultursektorn kan söka 
utvecklingsbidrag. Bidrag beviljas inte till drift av 
ordinarie verksamhet eller pågående projekt, 
investeringar i lokaler, utrustning, inspelning av 
musik, produktion av media, böcker, film, konstverk 
etcetera. 

Region Skåne beviljar utvecklingsbidrag till projekt som bidrar 
till att Region Skånes kulturpolitiska mål nås.
Målen är:
-Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med 
både bredd och spets
-Alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och 
kulturupplevelser.
-Projekten ska också träffa en eller flera av de -
kulturpolitiska prioriteringar som återfinns i Regional 
kulturplan för Skåne 2013 – 2015.

15 jan (Beslut 9 apr)

STEN K JOHNSONS STIFTELSE

Musikstipendium info@stenkjohnsonsstiftelse.se 0735-151816 (Suzanne Richter)

Stipendium kan sökas inom klassisk musik, jazz, visor 
eller musik för blåsorkester. Medel kan till exempel 
sökas för musikprojekt såsom en konsert, en 
musikaluppsättning eller en 
musikinspelning.Stipendier kan också sökas för 
forskningsprojekt, föreläsningar eller publikationer.
Sökande ska ha anknytning till Skåne.

Stipendierna riktar sig företrädesvis mot projekt i tidiga 
faser. Exempel på kostnader är utvecklingskostnader och andra 
projektrelaterade kostnader såsom patentsökning, kostnader för 
inköp av instrument, bidrag till resor, 
marknadsföringskostnader, publiceringskostnader m.m. Sten K 
Johnsons Stiftelse är vid inget tillfälle att betrakta som 
arbetsgivare.
Stipendium beviljas inte för egen utbildning. Stipendier 
beviljas inte heller för projekt som avslutas före 2015-06-30.
Maximalt sökbelopp är 300 000 SEK per projekt/ansökan

17 januari - 16 februari

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Bidrag/Utvecklingsbidrag/
mailto:kultur@skane.se
http://www.stenkjohnsonsstiftelse.se/stipendier/
mailto:info@stenkjohnsonsstiftelse.se
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MALMÖ STAD kulturstod@malmo.se 040-344850

Projektstöd

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt 
inom alla konstformer, till exempel musik, dans, 
teater, bild & form, litteratur och film. 

Kulturprojekt i Malmö som vänder sig till en publik, till 
exempel konserter, festivaler, utställningar, föreställningar, 
uppläsningar eller visningar.
Projekt på professionell nivå, men även amatörprojekt. 
Enstaka arrangemang eller en serie arrangemang under en period 
(max ett år).

År 2015
1 mars för projekt som genomförs under 
juni-december samma år.
1 oktober för projekt som genomförs 
januari-december följande år.

Kulturstipendie

Stipendier för konstnärlig utveckling riktas till 
personer som står i början av sin konstnärliga bana 
för att främja den enskildes utveckling inom det 
kulturella området.

Ändamålet för sökt stipendium skall tydligt anges i ansökan. 
Dessa stipendier kan endast sökas av enskild utövare för egen 
räkning. Stipendium kan endast beviljas person som är 
folkbokförd i Malmö. Varje år skall minst åtta stipendier delas 
ut.

15 Februari

YSTADS KOMMUN anne.rosengren@ystad.se 0411-57 71 40 (Anne Rosengren)

Kulturstöd

Kulturstödet syftar till att främja ett mångsidigt 
kulturliv i Ystads kommun av hög kvalitet samt att 
skapa kulturella mötesplatser. Kulturverksamhet för 
barn och ungdom prioriteras.

Arrangemangs- och projektbidrag kan utgå till föreningar för att 
genomföra enstaka offentliga arrangemang som konserter, 
teaterföreställningar, föreläsningar, festivaler mm.

1 sep

LUNDS KOMMUN lunds.kommun@lund.se 046 - 35 50 00

Projektbidrag

Det här bidraget kan både amatörer och professionella 
söka för korta, tidsbegränsade kulturprojekt. Det 
betyder att man inte kan få projektbidrag under en 
lång rad år för samma, återkommande projekt.

Syftet med bidragen är att möjliggöra kulturverksamhet som 
präglas av kvalitet och allmänintresse. De beslut vi fattar ska 
ta hänsyn till de politiska beslut som våra folkvalda tagit. I 
Lund är verksamhet som riktar sig till barn och unga särskilt 
viktig. Bidragen ska också främja mångfald och förnyelse.

Löpande

mailto:kulturstod@malmo.se
http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Kulturstod--stipendier/Projektstod.html
http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Kulturstod--stipendier/Stipendier--priser/Malmo-stads-kulturstipendier.html
mailto:anne.rosengren@ystad.se
http://www.ystad.se/kultur/kulturstod/
mailto:lunds.kommun@lund.se
http://www.lund.se/Medborgare/Uppleva--gora/Kultur/Stod-bidrag-och-stipendier/Bidrag/Projektbidrag/
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Framtidens Lund

Framtidens Lund har prioriterat gränsöverskridande 
samverkan mellan kultur, forskning och näringsliv, 
mellan olika länder, städer och regioner, och 
uppmuntrat till att pröva nya former för deltagande 
och delaktighet. Man har kunnat söka pengar som 
enskild person eller som organisation.

Med stöd av Framtidens Kultur har Lunds kommun kunnat dela ut 
nästan 6 miljoner under 2011-2014 till innovativa idéer på 
kulturområdet. Eftersom det finns statliga medel kvar att 
fördela, har kultur- och fritidsnämnden beslutat att fortsätta 
projektet under perioden 2015-2017. Lunds kommun matchar de 
statliga medlen med ytterligare 500 000 kronor per år.

Datum för första deadline är ännu inte 
bestämd, men kommer att bli någon gång 
under våren 2015.

HELSINGBORGS STAD kontaktcenter@helsingborg.se 042-105083

Arrangemang & Projekt

Du kan söka arrangemangs- och projektstöd för 
offentliga kulturarrangemang och kulturprojekt i 
Helsingborgs stad. I ansökan ska du berätta vad som 
planeras, när det ska hända och på vilket sätt det 
kan göras känt för allmänheten. 

Arrangemang som beviljas stöd ska vara av allmänt intresse, 
tillgängliga och marknadsföras för allmänheten. Vi behöver din 
ansökan i god tid, senast tre månader före 
projektets/arrangemanget start. Ansökningarna beslutas löpande 
och du får besked senast två månader före projektets eller 
arrangemangets början.

Löpande

NORDEN

KULTURKONTAKT NORD program@kulturkontaktnord.org

Produktionsinriktad verksamhet

Bevilja bidrag till alla kulturfält och konstarter. 
Avsedd för projekt som satsar på kultur- och 
konstproduktioner samt kreativt arbete. Nyckelordet 
är innovation, vilket innebär utveckling och testning 
av nya idéer, koncept och processer.Produktion av 
verk, projekt och initiativ som innebär en kreativ 
process

Förmedling av verk, projekt och initiativ i olika sammanhang
Produktioner som skapar ett mötesplats mellan 
konstnärer/kulturaktörer och publiken. Produktionsinriktad 
verksamhet gäller för vitt skilda typer av projekt, där den 
kreatíva processen står i centrum. Man kan ansöka om bidrag till 
alla faser i produktionsprocessen: forskning, produktion, 
framförande och spridning.

05.02.2015-05.03.2015
20.08.2015-17.09.2015

http://www.lund.se/Medborgare/Uppleva--gora/Kultur/Stod-bidrag-och-stipendier/Bidrag/framtidens-lund/
mailto:kontaktcenter@helsingborg.se
http://www.helsingborg.se/Medborgare/Uppleva-och-gora/Kultur/Kulturstod/Arrangemang-och-projekt/
mailto:program@kulturkontaktnord.org
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/kultur-och-konstprogrammet/produktionsinriktad-verksamhet
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Kompetensutveckling

Bevilja bidrag till alla kulturfält och konstarter. 
Att organisera och genomföra projekt som utvecklar 
kompetens inom konst- och kulturfältet.
Att dela med sig kunskaper och expertis
en kritisk diskurs - diskussioner och debatter

Detta kan ske i form av seminarier, workshops, mästerklass-
kurser, och kurser inom alla kultur- och konstfält.
olika typer av projekt som är inriktade på insamling och 
spridning av kunskap eller erfarenheter och på att utveckla nya 
arbetsmetoder

05.02.2015-05.03.2015
20.08.2015-17.09.2015

Bidrag till nätverk
Du kan söka bidrag för nätverksbildning inom konst- 
och kulturfältet i de nordiska och baltiska 
länderna.Samarbete med olika aktörer, utveckla 
partnerskap och lära sig av varandra är kärnan i ett 
nätverk. Ett nätverk utvidgar kontakter, utbyter 
erfarenheter och utvecklar kunskap och kunnande. Det 
fungerar även som en kulturell, konstnärlig och 
social struktur mellan organisationer, grupper 
och/eller individer.

Ett nätverk skall bestå av partners från:
a) minst tre nordiska länder eller Grönland, Färöarna och Åland 
eller
b) minst tre baltiska länder eller
c) en kombination av minst tre partners från de nordiska 
länderna, Grönland, Färöarna och Åland eller de baltiska 
länderna.

19.01.2015 - 23.02.2015
01.09.2015 - 01.10.2015

SVENSK-DANSKA KULTURFONDEN svensk-islandskafonden@norden.se +46(0)8-506 113 00

Kulturstöd
Ändamål: att stödja kulturellt samarbete mellan 
Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, 
näringsliv, kultur och folk skall främjas och 
kontakter skapas på dessa områden. Fondens kapital 
idag är ca 12 miljoner SEK.

Förmedling/samarbete kring svenska och danska 
konstutställningar, teater- och dansföreställningar, konserter 
och författarbesök. 

Nästa ansökningsomgång är från februari 
2015 och ansökningarna ska sändas in 
senast den 1 april 2015 för aktiviteter 
som sker under tiden juli 2015-juni 2016.

KULTURFONDEN FÖR SVERIGE & FINLAND svfi@norden.se +46 8 506 113 00

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag kan sökas av enskilda personer, 
föreningar, 
organisationer och institutioner med flera. Som regel 
beviljas inte stöd till ansökningar från kommuner, 
landsting eller statliga organ.

...  att förmedla och utveckla ländernas kulturliv

... öka intresset för det finska språket i Sverige och det 
svenska språket i Finland
... öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras 
efterföljande samhällsutveckling
... belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas 
näringsliv, samhällsutveckling och kultur

1 Okt året före nyttjandeåret. (Beslut 
nov/dec)
1 Feb projekt innevarande år. (Beslut i 
april/maj)

http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/kultur-och-konstprogrammet/kompetensutveckling
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/mobilitetsprogrammet/stoed-till-naetverk
mailto:svensk-danskafonden@norden.se
http://norden.se/om-foreningen/vara-uppdrag-och-projekt/fonder/svensk-danska-kulturfonden/
mailto:svfi@norden.se
http://www.kulturfonden.net/se/bidrag-och-stipendier/vad-st%C3%B6der-fonden--13497231
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Vistelsestipendier

Vistelsestipendier kan sökas av enskilda personer 
eller grupper. Som regel beviljas inte stöd till 
ansökningar från kommuner, landsting eller statliga 
organ.

... genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage, 
intervjuer
... besöka organisationer, institutioner, myndigheter
... delta i seminarier, konferenser och så vidare.

1 Okt året före nyttjandeåret. (Beslut 
nov/dec), 1 Feb projekt innevarande år. 
(Beslut april/maj), 2 Maj projekt 
innevarande år. (Beslut maj/juni), 1 Aug 
projekt innevarande år. (Beslut aug/sep)

INTERNATIONELLT

EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION ask@culturalfoundation.eu +31 (0)20 573 38 68

Culture Program
Whether you represent an organisation or a business, 
whether you are an independent cultural actor, an 
activist or an artist, a policy-maker, a journalist, 
a researcher, or an individual who is passionate 
about culture

We bridge people and democratic institutions by connecting local 
cultural change-makers and communities across wider Europe.

LÄNKAR

The UNESCO-Aschberg Bursaries for Artists STEP Beyond Travel Grant On the Move
Through this grants scheme, we fund emerging artists and 
cultural workers to explore and to exchange views, skills and 
inspiration. We have been supporting all kinds of cross-border 
creativity - including music, visual art, theatre, dance, film, 
documentary, multimedia, design, photography, fashion and 
cultural capacity building. 

Nätverket On the Move uppdaterar 
regelbundet sin webbplats med information 
om aktuella residensmöjligheter för 
konstnärer och kulturarbetare och 
utlysningar om stöd för internationellt 
kultursamarbete. 

Makarna Cederström-Wallengrens stipendiefond Culture.360.org
Sedan 1978 utdelas varje år ett tiotal stipendier ur Makarna 
Cederström-Wallengrens stipendiefond för kortare tids 
arbetsvistelser på Villa San Michele. Enligt donationsvillkoret 
har äldre sökande företräde framför yngre och stipendiet täcker 
endast kostnader för resan.

Webbportalen Culture.360.org samlar 
information om stödmöjligheter för 
kultursamarbete mellan aktörer i Asien och 
Europa.

The UNESCO-Aschberg Bursaries for Artists 
Programme promote the mobility of young artists in 
order to enrich their personal perspectives, to 
develop their creative project, enabling them to 
engage in a cultural diversity dialogue.

The Programme offers residencies to young artists 
(between 25 and 35 years old) worldwide. UNESCO-
Aschberg advocates and promotes creativity, 
highlights cultural exchanges and the need for 
artists to enrich their experience through contact 
with other cultures.

http://www.kulturfonden.net/se/bidrag-och-stipendier/vad-st%C3%B6der-fonden--13497231
mailto:ask@culturalfoundation.eu
https://culturalfoundation.squarespace.com/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/aschberg-bursaries-for-artists
http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond
http://on-the-move.org/funding
http://www.sanmichele.org/
http://culture360.asef.org/asef-news/mobility/

