
Kulturrådet

Dagordning kl. 10-11

• Om hanteringen av Skapande skola 

bidraget i och med corona + 

frågestund

• Goda exempel och inspiration, 

Stockholms stad + frågestund

Välkomna!



Kulturrådet

Huvudfråga och utmaning: 

Hur ska man i dagsläget 

förhålla sig till de problem 

som uppstår i och med corona?

Hantering 

av bidraget
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• Omforma projekten, går de 

att göra digitalt, går det 

att göra utomhus?

• Ha dialog med 

kulturaktörerna för nya 

ideér

• Om det går att ställa om 

redan planerat projekt – så 

kör!

Går det 
ställa 
om?
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• Om projekten ändras avsevärt från 

ansökan så behöver ni skicka in 

en förfrågan innan projekten 

genomförs 

• Mejla oss: på vilket sätt 

projekten förändras, reviderad 

plan och budget kopplat till 

förändringen, samt diarienummer 

(KUR 2020/xxx)

• kontaktuppgifter på hemsidan

kulturradet.se/skapandeskola

Projekt

ändring
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Olika alternativ beroende på era 

förutsättningar och utmaningar:

• Betala ut arvode till 

kulturaktörer som ni har avtal 

med vid inställda projekt

• Betala tillbaka till Kulturrådet

som outnyttjade medel och notera 

det som coronarelaterat i 

redovisningen

• Förfrågan om projektförlängning

för genomförande under ht-21

Om det 
inte 
går 
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• Om ni behöver göra projektförlängning 

ansök senast 11 juni

• Genomförande av projekt kan då ske under 

hela höstterminen 2021 

• Sista redovisningsdatum för bidraget 

läsåret 20/21 är den 30 september

• OBSERVERA! Alla projekt och kostnader 

ska finnas med i redovisningen

Förlänga projekttid, bidrag läsåret 
20/21

Gör så här:

Skicka in en förfrågan om 

projektförlängning. Mejla oss, glöm 

inte att ange diarienummer 

(KUR 2020/xxx) 



Kulturrådet

• Ni får söka nya medel för läsåret 2021/22 

även om ni gör en förlängning av bidraget 

för pågående läsår 2020/21

• Anpassa planerade projekt och budget i 

pågående ansökan för läsåret 21/22 om ni 

märker att ni har mycket pengar 

över pga corona och måste flytta fram 

projekten från läsåret 2020/21 till hösten

• redovisade outnyttjade medel på grund av 

corona i redovisningen av bidraget 2020/21  

påverkar inte bedömningen i pågående 

ansökning

Pågående  
ansöknings-

omgång 
2021/22
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Frågor?


