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Wiki älskar offentlig konst
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Wiki Loves Public Art
18 / 100 tecken

2013-01-01 2013-12-31

Projektet ska sammanställa och tillhandahålla en öppen databas av offentlig konst i Sverige, samt
skapa ett API som är publikt. Idag finns inget nationellt register av det slaget vilket är till förlust för en
intresserad allmänhet, forskare inom akademin, utbildningsinstitutioner samt turismnäringen.
Databasen skulle komma till direkt användning för den internationella fototävlingen Wiki Loves Public
Art där konstverk på allmän plats kommer att fotograferas av allmänheten och laddas upp under fria
licenser på bildbanken Wikimedia Commons, för att därefter användas på oräkneliga sätt. Tävlingen
bygger på det välbeprövade konceptet för världens största fototävling, Wiki Loves Monuments.

För att få databasen komplett krävs att kommuner, landsting, staten, museum och andra relevanta
aktörer i Sverige som sitter på metadata om konstverk i det allmänna rummet kontaktas och delger
oss informationen (möjligt genom öppenhetsprincipen). Projektet sammanställer data och aktörerna
kan därefter själva använda databasen för eget bruk, för att ex. visa vad som finns i en kommun eller
en region och behöver inte på egen hand bygga upp databaser.

Genom att därefter stödja utvecklandet av verktyg och tjänster baserat på databasen ökar vi
tillgängligheten och informationsspridningen om offentlig konst. Då kan fler få upp ögonen för vårt
kulturarv och njuta av konsten.

1172 / 1500 tecken



Engelsk projektsammanfattning *

Mål för projektet *

Kontakt med VINNOVA (välj namn)

Sekretess

Finns det uppgifter som bör sekretessbeläggas

The project will create and provide an open database of public art in Sweden and develop a public
API. Today there is no such national registry which is a loss to the interested public, researchers,
educational institutions and the tourism industry. The dataset would also have a direct use in the
international photo contest Wiki Loves Public Art in which artworks in the public space will be
photographed by the public and uploaded under free licenses on the media repository Wikimedia
Commons, and then spread and used in numerous ways. The contests is built on the well developed
concept Wiki Loves Monuments which is the world´s largest photo contest.

To get the database complete both municipalities, regions, the state and other relevant actors in
Sweden that has metadata about artworks in the public space will be contacted. The project will then
combine the datasets to one database that then also can be used for the own purposes, e.g. to show
what artworks there are in a municipality or region. Hence they don´t need to build the databases all
by themselves.

By supporting the development of tools using the database that are focusing on increasing the
accessibility and the dissemination of information about public artworks more people can get
involved and enjoy the art.

1074 / 1500 tecken

Att sätta upp en databas som är tillgänglig och funktionell med visst grunddata av offentligt konst i
Sverige, som lätt kan utökas och internationaliseras.

132 / 150 tecken

Erik Borälv

Nej
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17 Övrigt (inget av ovanstående)
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90.03 Litterärt och konstnärligt skapande
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BIDRAGSMOTTAGARE
Organisation Arbetsplats

WIKIMEDIA SVERIGE WIKIMEDIA SVERIGE 

Organisationsnummer Adress

802437-8310 BOX 500 

Adress Postnummer

BOX 500 10129 

Postnummer Postort

10129 STOCKHOLM 

Postort Webbplats

STOCKHOLM se.wikimedia.org/wiki/Huvudsida 

Webbplats Telefon

se.wikimedia.org/wiki/Huvudsida 0739-23 71 93 

Telefon Land

0739-23 71 93 Sverige 

Land

Sverige 



BIDRAGSMOTTAGARENS FIRMATECKNARE/PREFEKT
Organisation Förnamn

WIKIMEDIA SVERIGE Jan 

Organisationsnummer Efternamn

802437-8310 Ainali 

Arbetsplatsens namn E-post

WIKIMEDIA SVERIGE jan.ainali@wikimedia.se 

Adress Direkttelefon

BOX 500 0739-23 71 93 

Postnummer Mobil

10129 076-212 27 76 

Postort Kön

STOCKHOLM Man 

Telefon Födelseår

0739-23 71 93 1976 

Land

Sverige 



 

BIDRAGSMOTTAGARENS PROJEKTLEDARE
Organisation Förnamn

WIKIMEDIA SVERIGE John 

Organisationsnummer Efternamn

802437-8310 Andersson 

Arbetsplatsens namn E-post

WIKIMEDIA SVERIGE john.andersson@wikimedia.se 

Adress Direkttelefon

BOX 500 0739-23 71 93 

Postnummer Mobil

10129 0733965189 

Postort Kön

STOCKHOLM Man 

Telefon Födelseår

0739-23 71 93 1986 

Land

Sverige 

file:///C:/neth/temp/pdfconv/out/jakob.hammarback@wikimedia.se
file:///C:/neth/temp/pdfconv/out/ShowAttachment.aspx?id=1163606
file:///C:/neth/temp/pdfconv/out/ShowAttachment.aspx?id=1164096


På denna sida redovisas det totala projektets finansiering fördelat på sökt bidrag från
VINNOVA, egna insatser och insatser från andra organisationer.

 2013 Summa

Sökt bidrag från VINNOVA Pengar 375.200 = 375.200

Egna insatser

 

 

Bidragsmottagarens egna insatser Pengar 50.000 = 50.000

Annat 10.000 = 10.000

1) Läs först information om projektpartner/finansiär längst ner på sidan.

Projektpartner / finansiär

Total finansiering av projektet 435.200 = 435.200

Varav pengar 425.200 = 425.200

Varav annat 10.000 = 10.000

1) Om du i projektet har en projektpartner/finansiär som är med och bidrar med pengar
eller annat (natura omsatt i pengar) anger du det ovan. Minst ett fält (pengar eller annat)
måste fyllas i. 
För att lägga till en projektpartner/finansiär klicka först på knappen "Lägg till" och
därefter på knappen "Ange projektpartner/finansiär". 
Ange belopp i något av fälten "Pengar" eller "Annat". 
Du kan ta bort hela raden genom att klicka på papperskorgen till höger om raden. En rad
måste innehålla både projektpartner/finansiär och belopp annars går det inte att skicka in
ansökan.

 

PLANERAD TOTAL PROJEKTFINANSIERING

file:///C:/neth/temp/pdfconv/out/www.wikimedia.se


Ange summan i hela kronor; 1.000.000

VINNOVA kan acceptera att hela eller delar av det beviljade bidraget transfereras från
bidragsmottagaren till en eller flera sekundära bidragsmottagare. Speciella regler och
skyldigheter gäller för detta.

 2013 Summa

Sökt bidrag från VINNOVA 375.200 = 375.200

Fördelat på  

Bidragsmottagaren Pengar 375.200 = 375.200

 

Sekundär bidragsmottagare

Återstår 0 = 0

FÖRDELNING AV BIDRAGET



Ange summan i hela kronor; 1.000.000

 2013 Summa

Sökt bidrag från VINNOVA 375.200 = 375.200

Löner 280.200 = 280.200

Tjänster 0 = 0

Utrustning 10.000 = 10.000

Material 10.000 = 10.000

Immaterialrätt 0 = 0

Indirekta kostn. 1) 0 = 0

Resor 25.000 = 25.000

Övrigt 2) 50.000 = 50.000

Återstår att fördela 0 = 0

Indirekta kostnader, procent 1) 0% 0%

1) Gäller ENDAST för universitet och högskolor. Notera att i VINNOVAs uträkning av procentpåslag för indirekta

kostnader ingår även "direkta lokalkostnader" enligt SUHF-modellens definition.

2) Specificeras i bilaga 1.

DETALJERAD FÖRDELNING AV BIDRAG SOM SÖKS FRÅN VINNOVA



Obligatoriska bilagor

Obs !

När du laddar upp Pdf eller wordfiler är det viktigt att de inte är låsta eller lösenordsskyddade.

Kravet på olåsta filer beror på att ansökan och alla uppladdade bilagor automatiskt slås ihop till ett dokument.

Detta fungerar inte då låsta filer laddas upp.

Bilaga 1. Projektbeskrivning (max 10 sidor, om inte annat anges i utlysningsinformationen)

Bilaga 2. CV (nyckelpersonernas CVn, max 3 sidor totalt, om inte annat anges i utlysningsinformationen)

Övriga bilagor

BILAGOR, UPPLADDNING AV FILER

Projektbeskrivning.pdf

CV.pdf



När Du klarmarkerat Din ansökan överförs den till VINNOVA och diarieförs som en inkommen handling. Inga ändringar kan ske i en

klarmarkerad ansökan. Eventuella rättningar eller förändringar i ansökan får Du diskutera med VINNOVAs handläggare.

Efter sista ansökningstidpunkt får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA har begärt det.

En mottagningsbekräftelse på Din ansökan kommer att skickas via e-post till Dig som står för användarkontot, projektledare,

firmatecknare (prefekt eller motsvarande). 

KLARMARKERA

INSÄNT AV
Förnamn

Jakob  

Efternamn

Hammarbäck  

E-postadress

jakob.hammarback@wikimedia.se

Universitet/Högskola/Institut/Företag etc

 

Adress

Box 500

Postnummer

101 29

Postort

Stockholm

Organisationsnummer

802437-8310

Telefon

 

Fax

 

Webbplats

www.wikimedia.se


