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Ärende

Beslut om riktlinjer för projektbidrag till internationell verksamhet som påverkats av 
pandemin, med stöd av förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Beslut

Kulturrådet beslutar att anta bifogade riktlinjer för projektbidrag till internationell 
verksamhet som påverkats av pandemin. Riktlinjerna gäller från och med den 5 april 
2022 och tills vidare.

Enhetschefen för konstarter och regional utveckling är dokumentansvarig för riktlinjerna.

Ärendets handläggning och beredning

Detta beslut har fattats av generaldirektör Kajsa Ravin efter föredragning av handläggare 
Anna Livén West. I beredningen av ärendet har även handläggarna Anna Eineborg, 
Mona-Lisa Djerf, Ove Bengtsson, koordinator Luciana Marques, verksamhetsansvarig för
Swedish Literature Exchange Susanne Bergström Larsson, enhetschef Veronica Lamppa
Lönnbro, chefsjurist Greta von Rosen Stövind och enhetschef Klara Tomson deltagit. I 
den slutliga beredningen har även GD-koordinator Ömer Bulduk medverkat.

 

På Kulturrådets vägnar  

Kajsa Ravin
Generaldirektör

 

      Anna Livén West
      Föredragande
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Dessa riktlinjer gäller från och med 2022-04-05.

Enheten för konstarter och regional utveckling är ansvarig för förvaltningen av 
dokumentet.
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Riktlinjer för projektbidrag till internationell 
verksamhet som påverkats av pandemin.

Fastställda av Kulturrådets generaldirektör den 5 april 2022. Riktlinjer gäller från och med
samma datum och tills vidare. Veronica Lamppa Lönnbro enhetschef för konstarter och 
regional utveckling är ansvarig för dokumentet.
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1. Inledning

Riktlinjer för bidragsgivning är ett internt styrdokument som preciserar hur Statens 
kulturråd uttolkar de regelverk som finns för bidragsgivningen.

Syftet med riktlinjerna är att underlätta handläggning och uppnå rättssäkerhet i våra 
bedömningar och beslut.

Det här dokumentet ska också vara tillgängligt på Kulturrådets webbplats för att ge en 
tydlig bild av hur vi fördelar och följer upp statliga bidrag. 

Riktlinjerna riktar sig till handläggare, administratörer och beslutsfattare som arbetar med 
bidragsgivningen vid myndigheten.

2. Regelverk och syfte

Enligt förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål, är ändamålet med 
statsbidraget att främja ett kulturutbud av hög kvalitet som bidrar till att uppfylla de 
nationella kulturpolitiska målen. I de kulturpolitiska målen anges bland annat att 
kulturpolitiken ska främja internationellt utbyte och samverkan.

Enligt Kulturrådets regleringsbrev för 2022 ska anslag 1:2, ap 1 Bidrag till allmän 
kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur, 
användas till att förstärka internationellt utbyte och samverkan som av olika skäl 
påverkats till följd av pandemin, däribland stöd till aktörer för exportfrämjande insatser 
såsom synliggörande och förmedling av konst och kultur av hög kvalitet från Sverige.

Riktlinjerna bygger även på förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd, 
Myndighetsförordning (2007:515), Förvaltningslag (2017:900) samt Generell föreskrift 
(2013:2) för Kulturrådets bidragsgivning samt Kulturrådets arbetsordning.

Syftet med bidraget är att främja kulturlivets internationalisering samt att främja 
kulturexportfrämjande åtgärder genom att stödja aktörer att återuppta sin internationella 
aktivitet som avstannat på grund av pandemin.

3. Vem kan söka?

Det här bidraget kan sökas av organisation eller grupp som är en juridisk person eller 
enskild näringsidkare med F-skattsedel.

Den sökande ska bedriva professionell kulturverksamhet och vara verksam i Sverige 
inom Kulturrådets ansvarsområden litteratur och dramatik, bildkonst, form och 
konsthantverk, scenkonst och musik.

Bidraget kan sökas av verksamhet som företräder professionella kulturverksamheter och 
konstnärer.

Bidraget kan sökas av aktör som deltar i internationell kulturverksamhet eller av 
internationell kulturverksamhet som bedrivs av en samisk organisation.
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Med internationell kulturverksamhet avses verksamhet som berör Sverige och minst ett 
annat land.

4. Vad går att söka bidrag för?

Bidrag kan sökas för kostnader i samband med projekt och insatser som främjar och 
stärker internationaliseringen av kulturlivet i Sverige och som av olika skäl påverkats till 
följd av pandemin. Det kan avse internationellt utbyte, samverkansprojekt och 
exportfrämjande insatser.

Kulturrådet kan bevilja kostnader för tex resor, informationsmaterial, försäkring, frakt, 
deltagarkostnader, löner, produktionskostnader, ersättningar till konstnärer/utövare med 
mera.

5. Hur går ansökan till?

Det går att söka stöd löpande under året via vår onlinetjänst.

I ansökan ska den sökande lämna den information vi efterfrågar i 
ansökningshandlingarna

Efter att vi tagit emot en ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att 
pröva den.

Om en ansökan är ofullständig och den sökande inte kompletterar den inom den tid vi har
kommunicerat kan vi inte behandla den.

Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka fyra till tolv veckor efter att 
ansökan är inskickad.

6. Hur bedömer Kulturrådet ansökan?

Ansökan bedöms av Kulturrådets kansli. Enhetschef för konstarter och regional 
utveckling fattar beslut om bidrag. Beslut kan inte överklagas. Varje enskild ansökan 
prövas och kansliet ger förslag till bidragssumma att bevilja mot bakgrund av den 
tillgängliga budgeten som är avsatt.

Statsbidrag får endast lämnas till projekt som även har annan finansiering. Exempel på 
annan finansiering kan vara bidrag från kommun, region eller egen insats.

Deltagande samarbetspartners och medverkande konstnärer ska vid ansökan vara 
tillfrågade om medverkan i projektet.

Projektet kan vara påbörjat men inte avslutat samma år som ansökan om bidrag görs.

Det internationella sammanhanget ska vara av hög kvalitet och ha relevans för sitt 
konstområde och den sökande behöver kunna beskriva syfte och mål med deltagandet 
eller med projektet.
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Om personer anställda på Kulturrådet som deltar i beredningen av ansökan är jävig i 
förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband 
eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av ansökan.

Om personer på Kulturrådet som deltar i beredningen av ansökan inte har deltagit på 
grund av jäv informerar vi om det i beslutet. Mer information om vad som anses vara jäv 
framgår av Kulturrådets riktlinjer mot korruption.

6.1. Prioriteringar

Kulturrådet kommer i bidragsgivningen i första hand prioritera projekt som inte får annat 
stöd från Kulturrådet. Aktörer som redan beviljats verksamhetsstöd från Kulturrådet ska 
motivera hur projektet går utöver den ordinarie verksamheten.

När vi bedömer ansökningarna är vår utgångspunkter konstnärlig kvalitet, ekonomiskt 
behov samt det internationella sammanhangets betydelse.

Aktörer som inte har offentlig huvudman (statlig, regional eller kommunal) prioriteras i 
bidragsgivningen. Aktörer med verksamhet som Kulturrådet bedömer är av stort 
konstnärligt eller kulturpolitiskt värde prioriteras.
 
Kulturrådet ska i första hand prioritera måluppfyllelse gentemot de kulturpolitiska målen 
varför mål om kulturexport och kommersiell bärighet prioriteras i andra hand.
 

7. Vad händer om bidrag blir beviljat?

Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska 
person som står angiven i ansökan.

8. Vilka villkor gäller för beviljade bidrag?

För de bidrag Kulturrådet beviljar gäller generella villkor som framgår i en till 
bidragsbeslutet bifogad villkorsbilaga. Där beskriver vi de generella villkor som gäller för 
våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i 
bilagan.

Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi 
beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt 
bidraget.

9. Hur går redovisningen till?

Den som får stöd ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som 
vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också
om de villkor som gäller för redovisningen. Redovisningen ska ske utifrån de villkor som 
meddelas i samband med beslut och redovisningsblankett.  

Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, 
villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och 
instruktion.
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10. Versionshistorik

Ikraftträdande Version Kommentar

2022-04-05 1  
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