Riktlinjer för projektbidrag från Svensk-danska kulturfonden
Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Begreppet kultur innefattar
konstnärliga och litterära intressen. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas
på dessa områden. Stöd kan ges till undervisning och utbildning.
Fonden delar årligen ut projektbidrag om totalt ca 400.000-450.000 SEK.

Vem kan söka?
Svensk-danska kulturfondens projektbidrag kan sökas av enskilda personer, organisationer, föreningar och institutioner med
flera. Som regel beviljas inte bidrag till ansökningar från kommuner, landsting eller statliga organ.

Till vad kan man söka?
Utifrån fondens ändamål prioriteras bidrag till:
• Förmedling/samarbete kring svenska och danska konstutställningar, teater- och dansföreställningar, konserter och
författarbesök.
• Journalistresor för att i reportage eller annan form ta upp viktiga aspekter kring relationen mellan Danmark och Sverige
på näringslivets, politiken eller kulturens områden.
• Forskningsstudier vilka, som en del i ett pågående forskningsprojekt, belyser svensk-dansk språkförståelse eller ländernas
gemensamma historia och dess kulturarv.
• Förstudier/kartläggningar som syftar till att belysa likheter och olikheter i framtida utmaningar/ möjligheter för Danmarks
och Sveriges samhällsutveckling och dess förhållanden till övriga Europa och den globala utvecklingen.
• Lärarfortbildning som syftar till att stimulera en ökad undervisning i ländernas språk, kultur och samhällsliv.
Genomförande/upplägg
Vid behandlingen av ansökningarna prioriteras projekt som:
• genomförs/förmedlas på orter i Danmark/Sverige där kunskapen om/kontakterna med länderna är förhållandevis små.
• är nyskapande och inte har genomförts tidigare; som ger en ny bild, förmedlar en ny kunskap om Danmark/Sverige och de
dansk-svenska relationerna.
• ger ett avtryck; som har möjlighet att på något sätt fortleva/utvecklas efter projektets genomförande.
• som i den offentliga debatten ökar intresset kring Danmark i Sverige och vice versa.

Till vad kan man inte söka?
Svensk-danska kulturfonden beviljar inte projektbidrag till:
• teknisk utrustning, materialkostnader, reparationer, byggnationer, minnesmonument eller liknande,
• studier på gymnasie-/högskolenivå, för vilka allmänna studiemedel är tillgängliga,
• administrations-/lönekostnader som inte har ett direkt samband med projektets genomförande,

• reguljära elevutbyten och klassresor samt studieresor och sportevenemang,
• projekt som inte har ett tydligt bilateralt syfte.

Hur mycket kan man söka?
Svensk-danska kulturfonden beviljar som regel bidrag med högst ca 20.000 - 50 000 SEK till ett projekt.

När och hur kan man söka?
Svensk-danska kulturfonden har för projektbidrag ett årligt ansökningstillfälle den 1 april.
Ansökningsblankett finns word-dokument på www.norden.se. Ansökan ska postas med brevpost senast den 1 april
(poststämpelns datum gäller).

När får man svar?
Svensk-danska kulturfonden meddelar svar om beviljning av projektbidrag senast i mitten av juni.

När ska bidraget användas?
Projektbidrag från Svensk-danska kulturfonden ska utnyttjas under perioden 1 juli ansökningsåret - 30 juni efterföljande år.

Uppskov och andra bestämmelser
• ansökningar som inte uppfyller ovanstående regler tas inte upp till behandling. Sekretariatet tar inte kontakt med
sökanden om nödvändiga uppgifter saknas.
• alla ansökningar avgörs inom fondens styrelse och beslut kan inte överklagas.
• CV ska bifogas ansökan.
• fondens namn ska framgå i samband med de aktiviteter som bidrag beviljats för.
• information om ansökan, beviljat belopp och slutrapport med mera är offentlig och kan presenteras på fondens hemsida
eller på annat sätt.
• om bidraget ej utnyttjas under föreskriven tid, återgår det automatiskt till fonden.
• förlängd användningstid (uppskov) måste ansökas från fonden och beviljas endast i undantagsfall.
• bidraget måste användas för det ändamål det har beviljats för. Sker det ändringar måste fonden kontaktas.
• bifogade bilagor returneras ej, utan makuleras.
• beviljat bidrag måste redovisas till fonden senast tre månader efter bidragets utnyttjande (senast den 30 september året
efter ansökningsåret). Redovisningen kan gärna kompletteras med bilagor.

