Konstnärscentrum mitt 2022
Ansökan om arbetsskapande medel för konstnärligt samarbetsprojekt 2022
Mellan 5 000 och 20 000 kr kan sökas för att genomföra ett konstnärligt projekt där två eller flera
konstnärer anslutna till Konstnärscentrum mitt samarbetar med varandra och en icke vinstdrivande
organisation om ett gemensamt ämne.
Projektet ska ännu inte ha påbörjats vid tidpunkten för ansökan. De arbetsskapande medlen är avsedda
för kommande kostnader som är direkt knutna till projektet som arvode, material, lokalhyra (om ny lokal
behöver hyras) och resor. Projektet ska ha ett tydligt avgränsat mål eller syfte, det ska vara
tidsbegränsat, ha en arbetsplan och en budget.
De arbetsskapande medlen betalas ut till den/de konstnärer som står som ansvarig/ansvariga för
projektet. Projektet ska påbörjas senast tre månader efter bifallsbeslutet. Projektet ska offentliggöras
genom utställning eller liknande inom ett år.
Senast tre månader efter offentliggörandet ska projektets resultat redovisas för KC mitt. Redovisningen
ska innehålla en kort sammanfattning av projektet, uppgifter om hur projektmedlen har använts, när,
hur och var projektet har offentliggjorts, namn och kontaktuppgifter till den/de som ansvarar för den
plats som offentliggörandet har skett på. Digitala foton med uppgift om fotografens namn ska bifogas.
Jag/vi ansöker om arbetsskapande medel för konstnärligt samarbetsprojekt och förbinder mig/oss att
uppfylla ovanstående villkor för det arbetsskapande medlet samt de allmänna villkoren för
arbetsskapande medel.
Projektnamn: ………………………………………………………………….……. Belopp: ...……………………………………………..
Ort och datum ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
Namnteckning(-ar) ...……………………….………………………………… ………………………………………..……………………
Namnförtydligande (-n) ..………………………………………………….. …………………………………………………………….
Plus-/bankgiro, bankkonto ………………………………………………... ……………………………………………………………
Beskriv projektet på baksidan eller på ett separat papper (projektets namn, mål eller syfte,
tidsbegränsning, arbetsplan, budget samt uppgifter om var, när och hur projektet ska offentliggöras).
Ange även vilka övriga KC-medlemmar och vilken organisation som samarbetar i projektet.
Ansökan skickas till: KC mitt, c/o Sahar Burhan, Dagsbergsvägen 72, 603 51 Norrköping
(Kan även skannas och mejlas till kansli@kc-mitt.se el. konstnarscentrum.mitt@gmail.com)
Ifylles av KC mitt
Godkänd
Ort och datum ……………………………………………..……………………………………………………………………………….
Namnteckning .....................................................................................................................................

Arbetsskapande medel utdelas med stöd av

