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Kulturrådet (Statens kulturråd) ska fördela 881 miljoner kr och det är hos Kulturrådet ni gör ansökan.
Krisstödet är uppdelat i två delar. Man har lagt till ett verksamhetsstöd, ett stöd som blickar framåt, vad
behövs för att ställa om och för att överleva. Här nedan finns info kring båda två. Jag skickar även med
länkar till Kulturrådet.
Kulturrådet har samlat in synpunkter från fördelningen i våras och som man tagit till sig och haft stor nytta av
vid höstens fördelning. Kulturrådet har bjudit in branschorganisationer för information och dialog och där
även ArbetSam deltagit och kunnat framföra era behov. Kulturrådet har och kommer, att bjuda in till
webbinarier som det är fritt för alla att delta på, se länk längre ned. På webbinarierna går man igenom flera
praktiska saker kring ansökningsförfarandet.
Första utlysningen har samma upplägg som den i våras, den andra utlysningen är det stora tillskottet och
öppnar möjligheter för er arbetslivsmuseer. För att söka behöver man ha ett konto till Kulturrådets
onlinetjänst.

Första utlysningen
Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang 1 juni-30 september.
Det här stödet riktar sig alltså bakåt i tiden. Man kan söka stöd för visningar av tillfälliga utställningar och
evenemang men inte för permanenta och/eller basutställningar. En skonare kan söka för en dagsegling.
Har man skjutit upp ett evenemang ett år räknas det som inställt evenemang. Stödet gäller för förlorade
intäkter kopplade till corona, direkt eller indirekt. Den här första utlysningen stöder inte förlorade intäkter av
entrébiljetter, restaurang eller butiksförsäljning.
Evenemanget måste ha funnits med i planering och inbjudan ska ha gått ut till allmänheten.
Stödet baserar sig på den förordning som skrevs i våras och där man nu endast har ändrat datumet.
Ansökningsperiod: 15-27 oktober. Rekommendation att ansöka snarast så att det finns utrymme för frågor
om Kulturrådet behöver kompletterande dokument och dylikt.
Stödet för inställda eller uppskjutna evenemang uppgår till max 400 milj kr.

Andra utlysningen
Krisstöd för särskilda behov i kulturlivet.
Det här stödet blickar framåt och är ett verksamhetsstöd. Vad behövs för att ni ska överleva?
Vad kommer det att kosta för er att överleva och återställa verksamheten, kopplat till coronapandemin. Det
viktiga är vad ni ska göra framåt.
Bidraget stöder sig på de kulturpolitiska målen. Syftet är att kulturen ska överleva coronapandemin. Det är
kulturens ekosystem som är i fokus. Man vill med stödet lindra det akuta och hjälpa till att ställa om.
Att tänka på i ansökan
Berätta vad man tänkt göra för att ställa om för att överleva coronapandemin.
Var är er del, er roll, i kulturens ekosystem?
Vad är det som gör er viktiga i kulturens ekosystem?
Räkna ut vad det kommer att kosta.
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Ansökningsperiod: 22 oktober-3 november. Kulturrådet kommer att följa en prioritetsordning om det finns
behov av det. De har fått direktiv om att prioritera att fler får mindre stöd än att färre får högre
stöd. Kulturrådet ska prioritera en mångfald av kulturella uttryck. Fler prioriteringar:
Professionella fria kulturaktörer som inte kan få annat statligt stöd
Vissa aktörer som ännu inte har kunnat ta del av krisstöd till kulturen
Hög kvalitet
Nationella kulturpolitiska mål

Länkar till Kulturrådet:
Tider webbinarier och kontaktuppgifter till support
Mer information om krisstöd till kulturen.
Webbinarium 2020-10-19: Webbinarium: Krisstöd inställda och uppskjutna evenemang

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Laxholmen 602 21 NORRKÖPING
Tel. 011 – 23 17 30 Bg 5701-8509 Org. Nr 84 40 01-20 89
www.arbetsam.com info@arbetsam.com www.facebook.com/ArbetSam

