INFO OM KICK-BIDRAGET

2016-05-16

KC Öst intention med KICK-bidraget är att stimulera och stödja konstnärernas egna initiativ
för att hitta nya möjligheter på den konstnärliga arbetsmarknaden och att generera faktiska
arbetstillfällen.

1. Detta krävs för att du ska kunna söka KICK-bidrag:
- Det ska finnas en uttalad intressent, en möjlig uppdragsgivare.
- KICK kan sökas för att utveckla idéer gällande konstnärliga miljögestaltningar.
- KICK kan sökas för projekt där intressenten kan tänkas anlita den sökande som
projektledare och/eller att medverka som konstnär i projekt.
- KICK-bidraget kan ges för projektering av så väl permanenta som tillfälliga konstnärliga
gestaltningar
- KICK-bidraget kan sökas för projekt i både offentliga, semioffentliga eller privata
sammanhang. (Det kan t ex gälla utrymmen i offentlig egendom, i företagslokaler eller inom
föreningslivet, på internet eller inom ramen för andra projekt.)
- Projekt kan vara samarbeten med andra konstnärer som avses resultera i samarbetsprojekt på
arbetsplatser eller liknande. Projekt kan också vara samarbeten med företag där avsikten är att
ett konstnärligt uppdrag ska komma till stånd.
- Din uppdragsgivare kan finnas i Sverige eller utomlands.

KICK kan inte sökas för:
- Traditionella konstutställningar.
- Att sälja löskonst till privatpersoner.

2. Så här går det till att söka KICK-bidrag:
- Presentera ett sammanhang och/eller en plats för idén.
- Gör en idé/skiss.
- Skriv en uppskattad budget.
- Punkta upp en handlingsplan.
- Fyll i dokumentet ”Ansökningsblankett - KICK-bidrag”
- Be en kontaktperson som representerar den eventuelle beställaren skriva under ansökan om
du skickar in den som papperskopia eller fyll i vederbörandes kontaktuppgifter om du skickar
in den via mejl.
Den eventuelle uppdragsgivaren förbinder sig inte till någonting, men ska ha ett uttalat
intresse att samverka för att realisera idén
Skicka in ansökningsblanketten med din och uppdragsgivarens
underskrifter samt eventuella bilagor till KC Öst. Din idébeskrivning ska innehålla en
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beskrivning av platsen och hur ditt förslag relaterar till platsen eller sammanhanget och en
uppskattad budget för hela projektet. Se punkterna ovan. Gäller din idé ett projekt där du
kan anlitas som projektledare gör du en projektbeskrivning där du beskriver syfte med
projektet och vilka som medverkar.

3. KC Östs styrelse behandlar din ansökan utifrån ovan angivna kriterier.
Om några uppgifter fattas så tar styrelsen inget beslut utan kan be dig
komplettera ansökan med information.

Styrelsen gör en bedömning av om förslaget uppfyller kriterierna för KICK-bidraget och
om projektet/förslaget anses uppfylla professionella kriterier.

Först när styrelsen har tagit ett formellt beslut kan du räkna med KICK-bidraget i budgeten
för ditt eventuella projekt.
Konstnärer som beviljas KICK-bidrag uppmanas att följa KRO:s rekommendationer för
arvodering.

4. Ekonomi:
-Beloppet på KICK-bidraget år 2016 är 9 500 kr.
-Bidraget kan utbetalas via faktura (f-skatt) eller som lön (a-skatt).
Summan 9 500 kr är brutto och inkluderar skatt och sociala avgifter. Bidraget är momsbefriat.
Vid a-skattutbetalning drar KC Öst av sociala avgifter och skatt från summan.
- I beviljat KICK-bidrag ingår två timmar av konsultation från KC Östs Konstproduktion.
Konstnären kan använda sig av konsulten i max två timmar och konsultens arvode betalas av
KC Öst.

5. I samband med utbetalningar:
Utbetalningen av KICK-bidraget är fördelad på två tillfällen och kan sökas fortlöpande under
året. Du kan rekvirera KICK-bidraget när du har fått ett skriftligt besked med beslut att din
ansökan beviljats. OBS! Rekvirering av KICK-bidrag måste ske inom ett år från det att
bidragstagaren varskotts om beviljat bidrag.
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6. Rapport/redovisning/uppföljning:
Du som beviljas KICK-bidrag förbinder dig att informera KC Öst om/när ett betalt
uppdrag startar. Du ska skicka in en kopia av kontraktet med uppdragsgivaren till KC Öst.
Om ett uppdrag/projekt inte kommer till stånd ska du meddela KC Öst. Efter genomfört
projekt ska en enkel rapport/dokumentation insändas till KC Öst.
Innan du kan beviljas nytt KICK-bidrag måste du lämna en redogörelse för ditt
tidigare KICK-projekt. Du kan beviljas KICK-bidrag max två gånger under en femårsperiod
år. Efter två beviljade bidrag kan du alltså inte söka igen på fem år.

7. Övrigt:
Styrelsen anslår i budgeten en preliminär summa per år för KICK-bidrag.
Ansökningarna behandlas löpande under året, i turordning. Ingen fast ansökningstid finns.
Alla medlemmar i KC Öst kan söka KICK-bidrag.
KICK-bidraget kommer ur de medel som Statens Kulturråd beviljat Konstnärscentrum för
arbetsförmedlande verksamhet
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