Justering av retningslinjene på tilskuddsordningen for
litteraturformidling
Fra og med søknadsfristen 2. juni 2022 gjelder nye retningslinjer for litteraturformidlingsordningen.
Endringene som er innført har som særlig formål å favne et større mangfold av søkere, formidlingstiltak
og publikum, og dessuten imøtekomme en del søkeres behov for økonomisk forutsigbarhet. Alle søkere
bes om å lese de nye retningslinjene grundig før søknadsskjema sendes inn.
Her er hovedpunktene i endringene:
•

Nasjonale minoritetsspråk (kvensk, romani og romanes) er inkludert i formålsparagrafen
Den første setningen lyder dermed nå som følger:
Tilskuddsordningen for litteraturformidling skal bidra til at en stor bredde av litteratur − primært på
norsk, samisk og de nasjonale minoritetsspråkene − blir profesjonelt formidlet til et bredt
sammensatt og allment publikum.

•

Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne
Arrangører skal, så langt det er mulig, legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne
har tilgang til arrangementer. Personer med nedsatt funksjonsevne har krav på at ledsager kan
være med uten ekstra kostnad.

•

Endringer i søknadskategorier
I de nye retningslinjene kan det søkes om tilskudd til:
a) Litteraturfestival
b) Litteraturarrangement
c) Annen type litteraturformidling
d) Formidlingsvirksomhet
Kategorien Formidlingsvirksomhet er innført for å favne om virksomheter som hovedsakelig
driver med litteraturformidling på langsiktig basis, men som ikke faller inn under de øvrige
søknadskategoriene. Se retningslinjene for nærmere beskrivelse av de ulike
søknadskategoriene.
Søknadskategorien Faglitterære publikasjoner er flyttet til tilskuddsordningen for litteraturprosjekt

•

Forutsigbarhet for festivaler og virksomheter som har mottatt tilskudd over tid
Litteraturfestivaler som har mottatt årlig tilskudd på minimum kr 200 000 pr. år gjennom minst fem
sammenhengende år, skal kunne forvente forutsigbarhet fra Kulturrådet med hensyn til
tilskuddsnivå. Tilsvarende gjelder for formidlingsvirksomheter, hvor grensen er kr 500 000 pr. år
over fem sammenhengende år.
Hvis Kulturrådet ønsker å utfase eller nedjustere tilskuddsnivået vesentlig, skal søker bli varslet
slik at det er anledning til å ivareta virksomhetens forpliktelser og justere aktiviteten.
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