
UTLYSNING: LOKALA KONSTPROJEKT
– för konstorganisationer, konsthallar, konstnärer och oberoende curatorer

Statens konstråd har fått i uppdrag att skapa ett nav för kunskapsutveckling inom området 
offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer. En viktig del av uppdraget är att driva 
utvecklingsprojekt för att inspirera utvecklingen av området offentlig konst och sprida exempel på 
konstens betydelse för en god livsmiljö.

För att utveckla intressanta pilotprojekt med olika inriktning gör Statens konstråd flera utlysningar. 
Utlysningen Lokala konstprojekt riktar sig till konstorganisationer, konsthallar, konstnärer och oberoende 
curatorer som kan söka för att genomföra lokalt förankrade konstprojekt.

Övriga utlysningar riktar sig till kommunala aktörer som antingen vill arbeta med offentlig konst 
för första gången, eller som vill utveckla nya arbetsformer med fokus på konst i planering och 
stadsutveckling.

Utlysningen Lokala konstprojekt vänder sig alltså till konstaktörer och vill ta till vara de idéer som finns i 
hela Sverige, om att genomföra lokalt förankrade projekt som använder konstnärliga metoder. 
Projekten kan ha tillfällig eller mer permanent karaktär, vara processbaserade eller leda till ett konkret 
resultat.

De projekt som väljs ut kommer att erbjudas möjlighet att ingå i nätverk som utbyter erfarenheter och 
erbjuds rådgivning och fördjupning. 

Ett urval av lärdomarna och resultaten från projekten kommer att förmedlas genom Statens konstråds 
kunskapsnav för att kunna inspirera andra aktörer.

Vem/vilka kan söka?
Utlysningen Lokala konstprojekt vänder sig till konstorganisationer som verkar på ideell grund, 
konsthallar med offentligt uppdrag, konstnärer och oberoende curatorer, som vill genomföra lokalt 
förankrade tillfälliga eller permanenta projekt.

Projektet skall på något sätt genomföras eller tillgängliggöras offentligt.

Nätverk
De sökande som önskar kan delta i nätverksträffar (mellan 3 och 5 stycken). Tanken är att skapa forum 
för erfarenhetsutbyte och möjlighet att fördjupa sig i olika frågor om produktion, kommunikation och 
curatoriellt arbete. Innehåll och ort bestäms utifrån den medverkandes behov och önskemål. 

Kostnader för resor och uppehälle för den/de från projektet som ska delta i dessa nätverksträffar ska 
inkluderas i budget. 

Slutredovisning 
Efter avslutat projekt ska lämnas en rapport lämnas in som summerar erfarenheter och lärdomar av 
konstprojektet. Delar av rapporten kan publiceras på Statens konstråds kunskapsnav för offentlig konst.



Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

• Konstnärlig kvalitet

• Lokal förankring

• Nyskapande metod

• Genomförbarhet

Statens konstråds urvalskriterier

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar perma-
nenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider 
kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Bedömningen kommer att se till variation i uttryck och ta hänsyn till Statens konstråds uppdrag att 
verka med god geografisk spridning över hela landet.

Finansiering
Statens konstråd kommer att hel- eller delfinansiera projekten.

För permanenta konstprojekt förutsätts någon form av samverkan såväl avseende finansiering som 
arbetsinsatser och/eller ansvarstagande. Hur denna kommer att se ut bestäms av varje projekts 
specifika förutsättningar.

OBS! Sista ansökningsdag och viktiga datum

Ansökan ska undertecknas av ansökande part och vara Statens konstråd tillhanda senast den 20 
maj 2018. Skicka ansökan som e-post till lokalakonstprojekt@statenskonstrad.se
Svar på ansökan ges i juni 2018. 
Projekten ska starta under 2018 och avslutas senast 2020.



1.3. Kort beskrivning av idé och genomförande inklusive tidplan,. (Max  2 500 tkn inklusive mellanslag)

UTLYSNING: LOKALA KONSTPROJEKT

1. Ansökan

1.1. Plats för projektet

1.2 Kort beskrivning av lokal situation (Max  1 000 tkn inklusive mellanslag)



1.4. Namn på ev. tilltänkt konstnär/konstnärer

1.5. Eventuella samarbetspartners

1.6 Ange budget. (Se bilaga 1).

1.7. Ev. kompletterande bilder (1-2 bilder i jpeg format, maxstorlek 10 MB totalt)

Vill delta i nätverksträffar? JA NEJ



Ansvarig kontaktperson Ev. organisationsnummer

Postadress Postnr. Ort

E-postadress Telefon

Länk till ev. hemsida

2. Uppgifter om ansökande

2.1. Kort beskrivning av verksamheten (max 1 000 tecken inklusive mellanslag)

Ev. kompletterande handlingar/bilder skickas per post till 
Statens konstråd
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
Märk kuvertet ”Lokala konstaktörer”.

2.2 Lista över ev. tidigare genomförda konstprojekt (gärna med länkar)



BILAGA 1

• Arvode projektledare
• Arvoden konstnär/er (inkl. medverkanserstättning, utställningsersättning)

• Produktionskostnader
• Installation/teknik
• Marknadsföring
• Transport
• Resor och uppehälle i samband med nätverksträffar
• Eventuell medfinansiering

Förslag för poster i budget
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