


KULTURRÅDETS UPPDRAG 

•  Förverkliga de nationella kulturpolitiska målen  
•  Främja utvecklingen inom kulturområdet genom 

fördelning av bidrag  
•  Följa utvecklingen inom kulturlivet och de statliga 

insatserna  
•  Samla och sprida information om kulturell 

verksamhet 



MÅL FÖR DEN NATIONELLA 
KULTURPOLITIKEN 

•  Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 
prägla samhällets utveckling. 

 
•  Kulturrådets vision: ”Ett dynamiskt kulturliv i ett 

öppet samhälle”. 



FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN SKA 
KULTURPOLITIKEN 
 
•  Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, 

bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor  

•  Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse  
•  Främja ett levande kulturarv som bevaras, 

används och utvecklas  
•  Främja internationellt och interkulturellt utbyte 

och samverkan  
•  Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till 

kultur. 



KULTURRÅDETS BIDRAGSGIVNING 2012 
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KULTURRÅDETS BIDRAGSGIVNING 
INOM MUSIKOMRÅDET 
•  Bidrag till regionala verksamheter/institutioner 
•  Fria musikgrupper (verksamhet, projekt, nationellt 

mobilitetsstöd) 
•  Arrangörer inom musikområdet 
•  Samverkan med komponister 
•  Fonogramstöd 
•  Internationellt kulturutbyte: samarbete, mobilitetsstöd 
•  Organisationer – t.ex. Musikalliansen, Musikcentrum, 

Export Music Sweden, Svensk musik 



KULTURRÅDETS INTERNATIONELLA 
BIDRAGSGIVNING INOM MUSIK 
•  Nationell kontakt för EU-stöd till kulturprojekt 
•  Internationella organisationer 
•  Aktörssamverkan (avslutat) 
•  Internationella nätverk 
•  Internationellt marknadsstöd för fonogram 
•  Stor del av övriga musikstöd går även till 

internationell verksamhet 
•  Internationellt kulturutbyte: samarbetsprojekt och 

mobilitetsstöd 

 
 



INTERNATIONELLT MOBILITETSSTÖD  
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Scenkonst, musik, bild- och formområdet 
•  Turnéer utomlands: inbjudan ska finnas, som 

regel minst tre konserter 
•  Inbjudningar av internationella grupper till 

Sverige 
•  Institutioner och fria aktörer som arbetar med 

eller arrangerar professionell kulturverksamhet  
•  Fyra ansökningstillfällen/år 
•  Bidrag för resekostnader mellan länder 
•  Medfinansiering/gage krävs 



INTERNATIONELLA SAMARBETSPROJEKT 

•  Scenkonst, musik, bild- och formområdet 
•  Institutioner och fria aktörer som arbetar med 

eller arrangerar professionell kulturverksamhet  
•  Fyra ansökningstillfällen/år 
•  Långsiktiga internationella samproduktioner i 

Sverige och i utlandet, t.ex. EU-projekt 
•  Stödet kan täcka projektets alla kostnader 
•  Medfinansiering krävs (utländsk part) 
•  Projektet ska vara förankrat lokalt 



BEDÖMNING 
•  Konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse 
•  Ekonomisk situation 
•  Det fria kulturlivet prioriteras 
•  Grupper prioriteras, ej enskilda 
•  Publik verksamhet prioriteras 
•  Mångfald av uttryck och geografisk spridning  
•  Barn- och ungdomsperspektiv 
•  Tillgänglighetsperspektiv 
•  Jämställdhetsperspektiv 
•  Långsiktighet och ömsesidig förankring i samarbetslandet  



ÖVRIGT 

•  Kvalitativ bedömning görs av en referensgrupp 
•  Budget 2013 ca 10 m kr 
•  Ansökan görs online 
•  2013: 8 feb, 3 maj, 30 aug och 24 okt 
•  Bidragsvillkor och redovisning 
•  Förändringar 2014? 



SÖKTRYCK 2011-2013 
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BIFALL I PROCENT 2011-2013 
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KONTAKT? 

Jakob Uddling  
jakob.uddling@kulturradet.se 
tel 08-519 264 60 
 
 
 




