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Ansökan om arbetsskapande medel till Nya vägar 

 

 Nya vägar  

Ansökan om arbetsskapande medel för utveckling av konstnärlig yrkesverksamhet  

 

Ansökan del 1  

Jag intygar att jag är behörig och har befogenhet att uppdra åt en konstnär från KC mitt att ha en  

utställning/ett konstevenemang på föreslagen plats.  

Konstnären får utan avgift disponera platsen i fråga. Jag åtar mig att bistå arrangemanget med  

eventuellt önskad belysning, annonsering, försäkring och bevakning. Konstnären får möjlighet att  

vid invigning av utställningen/evenemanget presentera sin konst.  

 

Ort och datum ......................................................................................................................................  

 

Namnteckning ......................................................................................................................................  

Namnförtydligande ..............................................................................................................................  

Titel .......................................................................................................................................................  

I det här ärendet representerar jag (institution/företag/organisation etc.):  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  
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Ansökan del 2  

Jag, medlem i KC mitt, ansöker om arbetsskapande medel (5 000 – 10 000 kr) för att producera en 

utställning/ett konstevenemang på en för mig okonventionell plats, som många människor besöker. 

Syftet är att pröva nya vägar för att utveckla min konstnärliga yrkesverksamhet och nå en ny publik.  

Beskriv kortfattat (cirka 500 tecken, inklusive mellanslag) på baksidan eller i en bilaga projektidén och hur 

den ska genomföras.)  

Om KC mitt godkänner ansökan, erhålls en rekvisition som ifylld ska skickas till KC mitt. Resultatet av 

utställningen/evenemanget ska även redovisas i en kort text och med bilder.  

Projektnamn   ..………………………………………………………………………………………   Belopp  ……………………….… 

Plats   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ange på vilket sätt platsen är okonventionell?  ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

På vilket sätt innebär utställningen/evenemanget en utveckling av den konstnärliga yrkesverksamheten?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jag förbinder mig att följa de ovanstående villkoren för de arbetsskapande medlen och de allmänna 

villkoren för arbetsskapande medel. 

Namnteckning ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Adress ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postadress, inkl. postnummer…………………………………………………………………………………………………………... 

Ort och datum ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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 ..................................................................................................................................... 
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