AKUTSTÖD COVID-19 Omg. 3 , 2021
Välkommen att söka Svenska Musikfondens akutstöd. Här kan du läsa om hur det går till att
ansöka och vad som händer när du skickat in din ansökan till oss.
Vilka som kan söka
- Musiker, artister, tekniker, scenpersonal, specialister och underleverantörer inom
musiknäringen
- Stödet riktar sig till verksamma inom musiknäringen
- Egenföretagare (enmansbolag), anställd eller arbetssökande
För vad man kan söka stödet
Stödet syftar till att kompensera löne- eller intäktsbortfall som uppkommit till följd av att evenemang
har ställts in eller merkostnader som uppkommit till följd av att evenemang har skjutits upp. Stödet
prioriterar dem som inte tidigare fått stöd. Har man tidigare fått stöd (Musikerförbundet,
Teaterförbundet, Konstnärsnämnden, Kulturrådet eller annat stöd) ska en förteckning bifogas över
dessa med utbetalningsdatum och belopp.
Hur stort stödet är & hur det betalas ut
Akutstöden som betalas ut under omgång 3 2021 är max 5 000 kronor skattefritt. Uppgifterna i denna
ansökan används för beredning och beslut. Vid godkännande av bidragsansökan utbetalas beloppet till
bankkonto, Bank- eller Plusgiro som uppgetts i ansökan.
Din integritet
Vi värnar om din integritet och vill att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter
till oss på Svenska Musikfonden. Vi har därför tagit fram en Integritetspolicy som visar hur vi
säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Se hela vår Integritetspolicy på
svenskamusikfonden.org.
Villkor för stödet
Då bidraget är riktat måste sökanden huvudsakligen jobba inom musiknäringen. Sökande behöver
kunna påvisa inställd eller påverkad verksamhet samt, om möjligt, styrka med underlag hur stort löne-/
intäktsbortfallet varit under den aktuella perioden. Sökande ska också bifoga underlag med jämförelse
mellan 2019 och 2020 för att styrka behovet.
Bedömning av ansökan
När vi bedömer din ansökan utgår vi från personens verksamhet (arbetssituation) som den är beskriven
i ansökan, hur verksamheten drabbats under pandemin, och de underliggande ekonomiska
förutsättningarna för verksamheten. Särskild hänsyn kommer att tas till försvårande personliga
omständigheter. Ansökningar som ej är kompletta behandlas ej. Verksamheter med fler anställda än
den sökande är ej berättigade till bidrag.
Besked om beslut
Vår målsättning är att behandla ansökningarna inom 8 veckor. Besked om beslut meddelas via E-mail
och kan inte överklagas. Om antalet ansökningar överskrider det belopp som utbetalas under den
initiala akutfasen sparas ansökan till nästa ansökningsperiod. Om ni inte erhåller stöd och ej vill vara
med i kommande faser ska ni meddela Svenska Musikfonden detta via E-mail till
covid-19@svenskamusikfonden.org.

ANSÖKAN - DEL 1
Härmed ansöker jag om Svenska Musikfondens akutstöd nr.3 för Covid-19. Genom att jag
skickar in ansökan samtycker jag till att Svenska Musikfonden hanterar mina personuppgifter
i enlighet med Svenska Musikfondens Integritetspolicy.
Namn (kontaktperson om sökande är företag (enmansbolag)

Personnummer

Företagsnamn (om sökandes verksamhet drivs i bolagsform)

Organisationsnummer (om verksamhet drivs i aktiebolag)

Adress (ange eventuell C/O)

Postadress

Telefon

E-mail

Bankkonto (samt bank)/ Plus- eller Bankgiro nr

ANSÖKAN - DEL 2
Vilken yrkeskategori tillhör du, vilken roll och hur länge har du varit verksam i det yrket?
Skriv här

Beskriv hur du ekonomiskt har drabbats av Covid-19. Specificera vilken typ av lön / intäkt
som påverkats och hur. Har du tagit andra jobb, från besparingar eller fått bidrag för att få
vardagen att gå ihop? Skriv här (max 200 ord)

Hur stor skada har du drabbats av rent ekonomiskt av ovan, dela upp 2020 och 2021 (skriv
jämna tusental kronor)? Skriv här

Hur mycket har du fått i ekonomiska stöd/bidrag, dela upp 2020 och 2021 (Tidigare stöd inkluderar stöd
från Musikerförbundet, Teaterförbundet, Konstnärsnämnden, Kulturrådet eller annat stöd som betalats ut som kompensation för löne- eller
intäktsbortfall till följd av pandemin). Skriv här

Ett normalår, hur stor är din årliga lön / intäkt utöver det som genereras från musiken?
Skriv här

Övrig information av betydelse för ansökan (ex särskilda personliga omständigheter).
Skriv här (max 200 ord)

MÅSTE DOKUMENT (Om dessa ej bifogas och är kompletta kommer ansökan ej att behandlas.)
Ifylld ansökan Covid-19 (både del 1 och del 2)
Inkomstuppgift från Skatteverket för 2020, inklusive jämförelse med inkomster 2019.
(Inkomstuppgift kan fås genom att logga in på skatteverket.se och logga in på ”Mina sidor”;
Obligatoriskt för alla)
KOMPLETTERANDE DOKUMENT (Dessa kan underlätta din ansökan)
Underlag som kan styrka löne-/intäktsbortfall (Exempelvis kopia på kontrakt, e-mail, sms eller annat
underlag). Bifoga gärna mer än mindre.
För företag: resultat- och balansräkning för 2020 (preliminärt om bokslut ej är klart), inklusive
jämförelse med bokslut för 2019 (obligatoriskt för företag).

Härmed intygar jag att de uppgifter som lämnats är riktiga och sanningsenliga
Ort och datum:
______________________________________
Signatur (det går bra att skriva under digitalt)

Ansökan med bilagor skickas till covid-19@svenskamusikfonden.org.
Ange ert namn i ämnesraden.

