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Stimulansbidrag – utlysning
Dalarnas museum utlyser härmed ett eller flera stimulansbidrag om upp till sammanlagt
50 000 kronor inom området kulturhistoria och kulturarv.
Genom sådana bidrag vill Dalarnas museum stimulera till utvecklingen och utbudet av ett levande
kulturarv och bidra till att alla som bor eller rör sig i Dalarna ska kunna ta del av kulturarvet på
nära håll.
Bidraget kan exempelvis (del)finansiera utvecklingen av en utställningsverksamhet,
förverkligandet av en föreläsningsserie, förbättrat tillgängliggörande av en kulturhistoriskt värdefull
plats eller någon annan särskild insats som syftar till att varaktigt påverka möjligheterna för en
besökande publik (på plats eller på annat sätt) att tillägna sig kunskap om Dalarnas kulturhistoria.
Särskilt värde fästs vid ansökningar som handlar om att under våren och sommaren 2021 försöka
vidareutveckla antingen sådana museer eller kulturmiljöer som under den pågående pandemin
har lyckats dra till sig oväntat mycket publik eller sådana platser som av samma orsak har haft
svårt att upprätthålla eller bibehålla den egna förmedlande verksamheten. Även satsningar på
verksamhetsutveckling som har barn och unga som målgrupp kommer speciellt att
uppmärksammas.
Det ovan nämnda är enbart exempel på verksamhetsutvecklande insatser som kan beviljas
bidrag. Stimulansbidraget är inte ämnat för att stödja publikationer eller publiceringar.

Utlysningen riktar sig till i Dalarna verksamma föreningar, stiftelser och icke vinstdrivande
organisationer med inriktning på och ansvar för kulturhistoriska besöksmål och aktiviteter.
Ansökan ska innehålla en beskrivning på max en A4-sida av den tänkta eller planerade insatsen
samt vilket belopp som söks. Ansökan skickas in till info@dalarnasmuseum.se
Skriv ”Stimulansbidrag” i ärendefältet i epostmeddelandet.
Sista ansökningsdag är 22 november 2020.

Beslut fattas av en intern jury inom Dalarnas museum under december 2020. Beslutet kan inte
överklagas. Beviljat bidrag kommer att betalas ut under samma månad.
Av genomförd utvecklingsinsats som beviljats stimulansbidrag bör det på något sätt synligt framgå
att Dalarnas museum har deltagit med finansiering.
Redovisning av genomförande och resultat av utvecklingsinsats som erhåller stimulansbidrag ska
lämnas in till Dalarnas museum senast 15 september 2021.
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