Aktuella coronastöd för konstnärer/företagare
Coronasamlingen – utlysning öppen för konstnärer, Statens konstråd
Sista ansökningsdag 5 mars 2021.
Konstnärer kan föreslå sig och sina konstverk för samlingen!
Nu har startskottet gått för Statens konstråds konstinköp för 25 miljoner kronor. Summan är
ett extra tillskott till den ordinarie inköpsbudgeten och grundas på ett regeringsuppdrag
med anledning av coronakrisen.
https://statenskonstrad.se/vara-uppdrag/coronasamlingen/
https://statenskonstrad.se/uppdrag-till-konstnarer/utlysningar/

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, Kulturrådet
Ansökningsperiod 8 februari – 2 mars 2021
I det nya stödet söker du inte för specifika intäktsbortfall. Istället söker du stöd för att täcka
kostnader och investeringar under hela 2021. Beskriv i ansökan hur du drabbats av pandemin
och vilka kostnader du behöver bidrag till för att klara krisen. Stödet är brett utformat så att
så många verksamheter och grupper som möjligt i kulturbranschen ska återhämta sig och
överleva.
I en och samma ansökan kan du söka verksamhetsbidrag, samt projektbidrag till främjande
insatser och till smittsäkra kulturevenemang. Du kan söka medel för alla tre ändamålen men
för olika kostnader inom verksamheten. Bidragets syfte är att lindra kulturområdets akuta
ekonomiska kris med anledning av coronaviruset
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/krisstod-till-sarskilda-behov-ikulturlivet-bildkonst-museer-litteratur-med-mera/
Krisstipendium 3, Konstnärsnämnden:
Krisstipendium 3 är till för yrkesverksamma konstnärer som arbetar på en professionell nivå
inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. Stipendierna riktar sig till enskilda,
företrädesvis frilansande konstnärer. Sista ansökningsdag är 3 februari. Mer info:
https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=24975&utm_campaign=Nytt%20från%
20Konstnärsnämnden%2014%20januari%202021&utm_content=Nyhetsbrev&utm_medium
=email&utm_source=Apsis
Omsättningsstöd:
Kan sökas senast 31 jan 2021
Ger dig upp till 75% av den delen i din omsättning som minskade jämfört med år 2019.
Krav: Du behöver ha en omsättning på minst 200 000 kr per år (kravet reducerades till 180
000 kr, bara att den informationen saknas i vissa texter.)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/omsattningsstod-till-enskildanaringsidkare-infors/
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare/

Stöd från Idékontoret, Tillväxt Gotland
Har du en idé som utvecklar din verksamhet samt utvecklar Gotland? Kan du hitta punkter
där du knyter an t ex RUS (Gotlands utvecklingsstrategi) eller Gotlands Kulturplan? Då kan du
söka från januari 2021.
https://www.tillvaxtgotland.se/blogg/idekontoret-sok-stod-for-att-vara-med-och-bidra-tillditt-foretag-och-hela-gotlands-utveckling-382
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgbW9D_kDFD2F3IOZmEbD5u9haEfKFkNZBGd
vCMCp29H50UA/viewform
https://gotland.se/gotland2040
https://gotland.se/kulturplan
Konstnärsguiden
Sammanfattar allt annat som också är intressant. Frågor kring avtal, statliga företagsakut för
lån, osv.
https://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden

