
Jag söker pengar för ett verk som är:

1.   nyskapande 

2.   interdisciplinärt

3.   uppsökande

4.   dokumentärt

5.   självbiografiskt

6.   provokativt
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SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ditt användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är
korrekta innan du börjar fylla i ansökan. Eventuella ändringar görs alltså i "Mina kontaktuppgifter" som finns på startsidan när du 
loggat in - INTE i denna ansökan.

Verksamhetsform
Sökande bör vara en juridisk person, men även enskild firma (med F-skattsedel) kan accepteras. 
För det fall bidrag beviljas och betalas ut till en enskild firma kommer Kulturrådet att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket
avseende bidraget. Den enskilda firman behöver sålunda ta upp hela det mottagna bidraget i sin inkomstdeklaration. 

GEMENSAMMA FRÅGOR OM PROJEKTET
Ange bland annat konstområde och typ av projekt. Här ställs också ett flertal fritextfrågor om projektet. Tänk på att ett begränsat
antal tecken, inklusive blanksteg, kan sparas. Radbrytningar tas bort automatiskt. 

EKONOMISK KALKYL
Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna. Redovisa belopp från samtliga finansiärer. "Summa intäkter" och 
"Summa kostnader" det år ansökan avser ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i hela kronor.

BIFOGA FILER
Bifoga gärna en projektplan. För att bifoga digitalt klicka på "Bifoga Filer". Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de fall det är 
längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB. 

ANSÖKAN OM BIDRAG
SCENKONST

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida.

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN

Observera

Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar även med Firefox 
version 2 eller senare och med Safari version 3 eller senare.

Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen kommer att avvisas. 

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att dina 
uppgifter inte försvinner om du loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i
fälten, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt. 

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Så skickar du in ansökningsblanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val - "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in ansökan väljer du "Skicka" 
och klickar på "OK". Observera att du kan spara din ifyllda ansökan genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka på 
"OK". Sparad ansökan hämtas upp genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan när du har loggat in. För att avbryta 
ansökan väljs "Avbryt" och sedan "OK". 

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att din ansökan ska 
skickas in korrekt. I steg 3 får du ditt ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret förrän du fått den bekräftelsen. I 
steg 3 skickas även ett automatiserat e-postmeddelande till kontaktpersonen för ansökan med ärendenummer och din 
ansökan i PDF-format. 

Vid tekniska frågor, kontakta support@kulturradet.se eller tel: 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets hemsida.
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