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Information till Kammarmusikförbundets medlemmar
Hej,
Som jag har tidigare informerat via mejl till riksorganisationerna, har vi nu justerat våra
riktlinjer gällande verksamhetsbidrag och projektbidrag till musikarrangörer.
De nya riktlinjerna medför fler fördelar för musikarrangörer, bland annat att det blir ett
öppnare bidrag där flera kan söka, oavsett om man finansieras från annat håll samtidigt.
Konkret kommer det att innebära följande:
Alla aktörer söker bidrag direkt hos Kulturrådet (både riksorganisationer och
musikarrangörer).
Fler kan söka: Juridiska personer och enskilda firmor/ enskilda näringsidkare kan
söka bidrag.
Även annan medfinansiering än enbart kommunal och regional medfinansiering,
välkomnas.
Det betyder att alla aktörer ska enligt de nya riktlinjerna söka verksamhetsbidrag direkt hos
oss. Denna förändring handlar huvudsakligen om att Kulturrådet ser över sin roll som
bidragsgivare och ställer högre krav på myndighetens bidragsgivning gällande rättssäkerhet,
transparens och lika behandling.
Vi kommer på så sätt att säkerställa att samtliga sökande blir lika behandlade när de
ansöker om bidrag, i enlighet med vårt uppdrag och regelverk. Detta innebär en förändring
av riksorganisationernas roll när de söker bidrag, jämfört med tidigare. De ska alltså inte
söka för vidareförmedling av verksamhetsbidrag. Det betyder att du som musikarrangör,
som tidigare tagit emot stöd via en riksorganisation numera behöver ansöka hos oss på
Kulturrådet istället. Alla ansökningar kommer att genomgå samma berednings- och
bidragsprocess och granskas av en referensgrupp som lämnar förslag på bifall och avslag i
samband med beslut som tas av Kulturrådets generaldirektör.
Vi vill poängtera att Kulturrådet har ett fortsatt stort förtroende för riksorganisationerna som
tidigare vidareförmedlat verksamhetsbidrag och som genomför ett utmärkt främjande arbete
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för arrangörsledet. Vi kommer i beredning av arrangörsbidrag inför verksamhetsåret 2019 att
beakta fördelade bidrag från Kammarmusikförbundet till sina medlemsorganisationer för
verksamhetsåret 2018.
Ni kan läsa mer om ändringarna på vår webb samt ladda ner riktlinjerna på respektive sidor:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Information-till-sokande-av-arrangorsstod/
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/projektbidrag-musikarrangorer/
Riktlinjerna kommer att gälla för alla er som vill söka arrangörsbidrag för nästkommande
ansökningsperiod, dvs mellan 18 september och 16 oktober 2018. Redan nu har ni
möjlighet att skapa ett nytt onlinekonto genom Kulturrådets onlinetjänst, vilket är en
förutsättning för att kunna ansöka om bidrag till musikarrangörer:
http://www.kulturradet.se/sv/Onlineportalen/Onlinetjansten/
Observera att bidrag för 2018 redovisas i april 2019 på samma sätt som tidigare, via en länk
från Kammarmusikförbundet. Det kommer då fortfarande att finnas möjlighet att redovisa
bidrag via Kulturrådets system.
Ni är välkomna att kontakta Kulturrådet om ni har några frågor i samband med nästa
ansökningsomgång för arrangörsbidrag.
Bästa hälsningar
Luciana Marques

