FOND FOR LYD OG BILDE
Retningslinjer for tilskudd fra Fond for lyd og bilde til markedsføring av musikkutgivelser

1. Innledning og økonomiske rammer
Styret i Fond for lyd og bilde har satt av midler til markedsføring av musikkutgivelser. Avsetningen foretas i
den delen av fondet som står til styrets frie disposisjon i henhold til hovedfordeling godkjent av
Kulturdepartementet.
2. Formål
Å fremme salg og spredning innenlands og utenlands av norskproduserte musikkutgivelser .
3. Hvem kan søke
Produsenter eller andre med tilsvarende fullmakter og ansvar i forhold til ferdig produkt.
4. Hva kan det søkes om tilskudd til
Markedsføringsprosjekter som gjelder allerede produsert musikkutgivelse eller en serie singelutgivelser.
5. Tildelingskriterier
Det forutsettes høy kunstnerisk kvalitet på produktet som skal markedsføres. Dersom søknaden innbefatter
produksjon av musikkvideo, forutsettes det høy kunstnerisk kvalitet på videoen som skal produseres.
Markedsføringsprosjektet vurderes i forhold til produkt og målgruppe.
6. Krav til søknaden
•
•

•
•

•

Søknaden skal inneholde budsjett, finansieringsplan og markedsføringsplan med detaljert oversikt over
markedsføringsaktiviteter.
Dersom søknaden innbefatter produksjon av musikkvideo, skal den kunstneriske ideen beskrives av den
kunstneriske ansvarlige for produksjonen og det skal legges ved moodboard/storyboard. Det kreves at
musikkvideoen produseres i samarbeid med en profesjonell filmskaper. Kostnad for videoproduksjon
skal fremgå av budsjettet og det skal legges ved CV til den kunstneriske ansvarlige (filmskaperen).
Musikkutgivelsen (albumet/singlene) som skal markedsføres må vedlegges som mediafil eller link til en
åpen og tilgjengelig nettside.
For søknader om en serie singelutgivelser skal det sendes inn minimum to ferdige singler. Det kreves at
serien har en varighet på minimum 20 minutter. Kunstnerisk plan og markedsføringsplan for hele
slipperioden skal beskrives i søknaden. Det kan ikke søkes om tilskudd til markedsføring av én enkelt
singelutgivelse.
Det skal brukes elektronisk søknadsskjema.

7. Kunngjøring og søknadsfrist
Tilskuddsordningen utlyses på Fond for lyd og bildes nettsider. Det er ingen søknadsfrist.
8. Søknadsbehandling
Styret fatter vedtak etter innstilling fra et underutvalg oppnevnt blant styrets medlemmer. Styret kan også
oppnevne medlemmer til underutvalget blant Fond for lyd og bildes fagutvalg for fonogram og/eller fagutvalg
for musikk.
9. Annet
Om klageadgang, tilsagnsbrev, bortfall av tilskudd/krav om tilbakebetaling, utbetaling av tilskudd, krav til
rapportering, oppfølging og kontroll, se forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde §§ 8-12.
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