Retningslinjer for Prosjektstøtte visuell kunst
Vedtatt i Norsk kulturråd 15. juni 2022
Retningslinjer for søknad – Prosjektstøtte visuell kunst
1 – Om ordningen / formål for ordningen
Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst.
2 – Hvem kan søke
Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke.
Vedr. søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se pkt. 5.
3 – Hva kan det søkes om tilskudd til?
Det kan søkes om tilskudd til produksjon og formidling av samtidskunst.
Eksempelvis kan det søkes om tilskudd til:
• utstillinger og annen visning av samtidskunst
• utstillingsprogrammering
• workshops, seminarer og konferanser
• formidlingstiltak
4 – Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?
Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om
Norsk kulturråd § 1.
Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er igangsatt før søknad om støtte er innsendt.
Søknader om støtte til ett og samme tiltak behandles kun én gang i løpet av et budsjettår, med
mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet. Disse endringene må komme tydelig fram i
ny søknad. (Nytt budsjettår starter 1. desember). Med vesentlige endringer menes at flere
sentrale momenter i prosjektet må være endret slik at prosjektet som helhet fremstår i nytt lys,
som for eksempel innhold/retning, visningssted, finansiering, omfang, publikum.
Det gis ikke tilskudd til:
• ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
• dekking av underskudd
• undervisningsmateriell
• student- og utdanningstiltak
• residencyopphold og reisevirksomhet
• arbeidsstipend (individuell kunstnerisk fordypning og videreutvikling). Det henvises til ordninger
under Statens kunstnerstipend
• utsmykking/permanente kunstverk i offentlige rom. Det henvises til Kunst i offentlige rom KORO
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• Kulturrådet støtter normalt ikke prosjekter som kun foregår i utlandet. Det henvises til Office for
Contemporary Art Norway OCA og Norwegian Crafts
• søkere til støtteordningen Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen kan ikke søke
Prosjektstøtte visuell kunst til samme prosjekt
5 – Vurdering av søknaden
I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold,
profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets
overordnede strategi for området, vurderes også. Gjennomføringsevne, geografisk fordeling og
mangfold er andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av søknader. Manglende
rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen
av søknaden.
Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Ved
søknader fra slike virksomheter blir det lagt vekt på (1) om tiltaket fremmer utvikling av det
visuelle kunstfeltet, (2) om tiltaket ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver, (3)
virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket, og (4) nivået på virksomhetens årlige statstilskudd.
6 – Krav til søknaden
Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av
søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er
fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som
faller utenfor ordningen, vil bli avvist.
Søknaden må inneholde:
• hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet
• prosjektskisse med beskrivelse av bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål med tiltaket
• fremdriftsplan med forventet start- og avslutningspunkt
• budsjett og finansieringsplan
• søknadssum
Obligatoriske vedlegg:
• CV for deltakende kunstner(e) og andre medvirkende.
• billedmateriale/lydmateriale/videoskisse/dokumentasjon av prosjektet og tidligere arbeider
• kopi av signert utstillingsavtale eller intensjonsavtale med visningssted (gjelder utstillinger og
utstillingsrettede prosjekter). Dette gjelder alle kunstuttrykk, også videokunst og kunstfilm
Angående vedlegg:
• Alle aktuelle CV-er skal samles i én PDF-fil
• billedmateriale skal samles i én PDF-fil. Opplysninger om medium, materiale, format, tittel og
produksjonsår skrives direkte i PDF-filen
7 – Utmåling av tilskudd / beregning av tilskudd
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Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle
tilfeller. Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten), stille krav om at tilskuddet
kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som
faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.
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