Svenska fonder och bidragsmöjligheter
Sammanställd av Victoria Trygg för konstkonsulenterna i Västra Götalandsregionen 2008.

Allmänna arvsfonden
Allmänna arvsfonden ger bidrag till ideella organisationer och andra frivilliga sammanslutningar
som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med
funktionshinder på deras egna villkor.
Hemsida: www.arvsfonden.se

Carina Aris Minnesfond
Stiftelsens övergripande uppgift är att vidareutveckla och stödja svensk danskonst. Genom fonden
ges stipendier för yngre dansares studieresor till utlandet, stipendier och bidrag till dansforskning
samt bistånd till äldre danskonstnärer. Minnesfonden har även utdelat stöd till dansrelaterade
seminarier.
Hemsida: www.carina.se

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden fördelar statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-,
musik-, dans-, teater- och filmområdena. Stödet riktas till yrkesverksamma konstnärer, i första hand
sådana utan fast anställning. Bidrag ges i form av arbetsstipendier, projektbidrag, resebidrag och
bidrag till internationellt kulturutbyte.
Hemsida: www.konstnarsnamnden.se

SIDA
SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete arbetar för att bidra till att skapa
förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. SIDA förmedlar bidrag till
forskare, näringsliv, myndigheter, studenter och enskilda organisationer med flera.
Hemsida: www.sida.se

Statens kulturråd
Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering
och riksdag beslutar om. Kulturrådets bidrag syftar till att främja mångfald och kvalitet. Kultur för
barn och ungdom och mångkulturella frågor ses av Kulturrådet som särskilt viktiga områden.
Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig
för funktionshindrade och att det finns ett levande kulturliv även utanför storstadsområdena.Endast
institutioner, organisationer och grupper kan få bidrag av Kulturrådet, inte enskilda personer.
Hemsida: www.kulturradet.se

Stiftelsen framtidens kultur
Stiftelsen framtidens kultur ska främja ett vitalt kulturliv genom att ge bidrag till långsiktiga och
nyskapande kulturprojekt. Bidrag kan sökas av såväl fysiska och juridiska personer som
myndigheter. Bidrag utdelas en gång per år.
Hemsida: www.framtidenskultur.se

Stiftelsen Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur
Stiftelsen Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur ger bidrag till svensk humanistisk forskning och
kulturminnesvård. Bidrag utdelas en gång per år.
Hemsida: www.royalcourt.se

Svenska Filminstitutet
Stiftelsen Svenska Filminstitutets uppdrag är att lyfta fram, stärka och utveckla filmen i kultur och
samhällslivet. Till de centrala uppgifterna hör dels att fördela stöd till produktion av svensk film
samt till distribution och visning av film i hela landet, dels att företräda svensk film internationellt.
Hemsida: www.sfi.se

Svenska Institutet
Svenska Institutets uppgift är att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att stödja utbyte med
andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt. Det projektstöd som kan
sökas från SI är en del av det svenska utvecklingssamarbetet. Medlen avser att främja och utveckla
demokratiska processer och bekämpa fattigdom i de länder som omfattas av det svenska
utvecklingssamarbetet. Den svenska parten i ett samarbete söker bidrag hos SI. Sökande kan vara
myndigheter, institutioner, organisationer eller föreningar.
Hemsida: www.si.se

Svenska kyrkans kulturråds stipendier
Svenska kyrkans kulturråd delar årligen ut kulturstipendier. Syftet med stipendierna är att
uppmuntra och inspirera till ett utbyte mellan Svenska kyrkan och kulturutövare i ett gemensamt,
nyskapande arbete kring livsfrågor, kristen trostolkning och centrala religiösa motiv.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kultur

Sveriges författarfond
Sveriges författarfond förmedlar den statliga biblioteksersättningen som utgår till upphovsmän till
litterära verk för användningen av deras verk genom de svenska folk- och skolbiblioteken.

Författarfonden fördelar också statliga konstnärsbidrag och långtidsstipendier till författare,
översättare, kulturjournalister och dramatiker, nordiska resestipendier till författare samt
dramatikerstöd (statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik).
Hemsida: www.svff.se

Göteborgsstads kulturstöd
Syftet med stadens kulturstöd är att främja ett mångsidigt kulturliv i Göteborg med hög konstnärlig
kvalitet.
Hemsida: www.kultur.goteborg.se

Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål att att bl.a. stödja litterär och konstnärlig
verksamhet. Bidrag för dessa ändamål utbetalas en gång årligen kring donatorns födelsedag den 22
juni.
Hemsida: www.haxsonj.se

Lisebergs kulturstipendium och kulturfond
Hemsida: www.liseberg.se.

Sparbanksstiftelsen Första
Sparbanksstiftelsen Första verkar i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Bidrag kan ges som stöd
för:
• initiativ och nya aktiviteter inom utbildningsväsendet, framför allt med inriktning på att öka
ungdomars intresse för och möjlighet till entreprenörskap
• specifika projekt som syftar till kompetensutveckling och rådgivning till småföretag och
småföretagare
• specifika projekt och exponeringar inom kultur, konst och musik.
Hemsida: www.sparbanksstiftelsenforsta.se

Stiftelsen Clara Lachmanns fond
Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan har tillkommit
genom änkefru Clara Lachmanns testamentariska donation.
Hemsida: www.claralachmann.org

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Fonden skall främja:

1.
2.
3.
4.

humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik
naturvetenskaper – inbegripet medicin
konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film
folkbildningsverksamhet

Hemsida: www.langmanska.se

Nordiska fonder
Nordisk Kulturfond
Nordiska kulturfonden är ett nordiskt samarbetsorgan vars uppgift är att stödja kultursamarbete
mellan de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande
områdena Färöarna, Grönland och Åland. För fonden är ett projekt ”nordiskt” om minst tre nordiska
länder eller självstyrande områden ingår. Utöver de tre länderna/områdena kan projektet omfatta
samarbete med ytterligare länder/områden såväl innanför som utanför Norden. I särskilda fall
beviljas bidrag också till bilaterala projekt. Projekten ska ge ett nordiskt mervärde. Fonden beviljar
bidrag inom ett brett konst- och kulturområde och verksamheten omfattar både professionella och
amatörer. Bidrag kan sökas av enskilda personer, föreningar/nätverk, organisationer, samt privata
och offentliga institutioner. Fonden fördelar omkring 25 miljoner danska kronor per år.
Hemsida: www.nordiskkulturfond.org

Nordiska Ministerrådet
Nordiska Ministerrådet lanserar från och med 2007 tre nya program i vilka man kan söka stöd;
Mobilitets- och residensprogram, Nordisk Computerspilprogram och Program för konst- och
kultursamarbete. Kulturkontakt Nord är Nordiska Ministerrådets nya kontaktkontor för det nordiska
kultursamarbetet. Institutionen kommer att finnas på Sveaborg i Helsingfors från och med 2007 och
ansvara för administrationen av programmen.
Hemsida: www.kknord.org

Bilaterala fonder
Kulturfonden för Sverige och Finland
Fonden har som syfte att främja vänskaps- och kulturförbindelserna mellan de båda länderna och
folken genom att använda avkastningen av fondkapitalet som bidrag till stöd för verksamhet och
initiativ som främjar kännedomen om och ökade kontakter mellan de två folkens kultur- och
samhällsliv.
Hemsida: www.kulturfonden.net

Fonden for Dansk-Svenskt Samarbete
Fonden skall bidra till ökad förståelse mellan Danmark och Sverige på kultur- och andra områden.
Stöd ges t.ex. till arbets- och studieuppehälle i Danmark och Sverige för dem som arbetar med att
väcka intresse för danskt arbete och kultur i Sverige och vice versa.

Hemsida: www.dansk-svenskfond.dk

Svensk-danska kulturfonden
Fondens syfte är att främja svensk-danskt kulturellt samarbete. Fondstyrelsen utser årligen
mottagare av ett särskilt kulturpris, som ej kan sökas.
Hemsida: www.norden.se/danmark.asp

Svensk-norska samarbetsfonden
Svensk-norska samarbetsfonden skall främja svensk-norskt samarbete och verka för ömsesidigt
utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden.
Hemsida: www.norden.se/norge.asp

Svensk-isländska samarbetsfonden
Svensk-isländska samarbetsfonden bildades 1995 genom regeringarna i Sverige och Island.
Fondens syfte är att främja svensk-isländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information
om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden.
Hemsida: www.norden.se/island.asp

Letterstedtska föreningen
Föreningen skall främja gemenskapen mellan de fem nordiska länderna inom industri, vetenskap
och konst.
Hemsida: www.letterstedtska.org

Europeiska fonder
Eurimages
Eurimages är Europarådets fond för samproduktion, distribution och utställning av Europeisk film.
Syftet är att främja Europeisk filmindustri genom att uppmuntra till produktion och distribution av
film samt samarbete mellan professionella filmskapare. För att kvalificera sig för stöd gäller som
regel att produktionen måste omfatta minst tre länder som alla är Eurimages-medlemmar.
Hemsida: www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp

The European Cultural Foundation
The European Cultural Foundation (ECF) är en oberoende organisation som arbetar för kulturell
utveckling, ger bidrag och engagerar sig i kulturpolitiska frågor. För enskilda personer finns fyra
olika bidragsmöjligheter; Step Beyond, Roberto Cimetta Fund och Closer Look som omfattar

resebidrag och Milen Jesenka Fellowship programme som omfattar ett forskningsbidrag.ECF ger
också projektbidrag till små och medelstora kulturorganisationer. Inom ramen för ECF Grants
Programme ges bidrag för gränsöverskridande projekt inom EU med vidare omnejd och genom
Balkan Incentive Fund for Culture ges bidrag för Balkan specifikt.
Hemsida: www.eurocult.org

Visiting Arts
Visiting Arts är en organisation i Storbritannien vars syfte är att stärka den interkulturella
förståelsen genom konsten. Detta gör de genom att länka England, Skottland, Wales och Nordirland
med olika länder i världen.
Hemsida: www.visitingarts.org.uk

Internationella fonder
Anna Lind-stiftelsen
Anna Lind Foundation stödjer projekt som syftar till att förbättra den interkulturella dialogen
mellan 35 länder i Europa och Medelhavet. Fonden erbjuder också en databas för att söka
samarbetspartners. Varje projekt måste bestå av minst två representanter från EU-området och två
från Medelhavsområdet. Projekt som fokuserar på ungdomar prioriteras.
Hemsida: www.euromedalex.org och www.smvk.se (svensk kontaktpunkt)

The Soros Foundation/The Open Society Institute
The Open Society Institute (OSI) inom The Soros Foundations är en privat fond vars syfte är att
främja demokrati, mänskliga rättigheter samt ekonomisk, juridisk och socialt reformarbete. OSI
fördelar bidrag både till organisationer och enskilda individer.
Hemsida: www.soros.org

The Evens Foundation
The Evens Foundation vill bidra till att utveckla och uppmuntra initiativ som har långtidseffekter på
Europeisk integration och som för institutioner inom det kulturpolitiska fältet närmare varandra. För
att uppnå detta ges stöd till projekt inom områdena:
•
•
•
•
•
•
•

Interkulturell utbildning
Konst
Samhällsbyggnad
Europeiskt medborgarskap och identitet
Konfliktförebyggande
Vetenskap
Litteratur

Bidrag kan sökas hela året men det rekommenderas att ansökan kommer in minst sex månader före

projektstart.
Hemsida: www.evensfoundation.be

The Calouste Gulbenkian Foundation
The Calouste Gulbenkian Foundation är en portugisisk privat institution som arbetar för det
allmännas bästa genom olika insatser inom områdena konst, välgörenhet, utbildning och forskning.
Bidrag ges till utländska medborgare och institutioner som intresserar sig för att studera, sprida eller
bevara portugisisk kultur.
Hemsida: www.gulbenkian.org/english/main.asp

The Japan foundation
The Japan Foundation grundades 1972 och har som huvuduppgift att arbeta med internationella
kulturrelationer. Japan Foundation har 19 kontor utanför Japan och har flera program som rör konstoch kulturutbyte m.m. Under 2006 skapandes the Japan Foundation Performing Arts Japan Program
for Europe (PAJ). Bidrag kan sökas för projekt med anknytning till Japan.
Hemsida: www.jpf.go.jp
Källa till flertalet fonder: Kulturkontakt Sverige

