Retningslinjer for særskilt satsing:
Pilotprosjekt for distribusjon og formidling
av kunst- og kunstnerbøker
Del 1 – Retningslinjer for søknad
1. Formål
Formålet er å utvikle nyskapende løsninger for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker.
2. Tematisk ramme
Gjennom tilskuddsordningen kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling bidrar Kulturrådet til
utgivelser av kunst- og kunstnerbøker (inkludert fotobøker) i Norge. Kulturrådet støtter også ulike
distribusjons- og formidlingstiltak gjennom prosjektstøtte visuell kunst og arrangørstøtte visuell kunst.
Nå utlyser Kulturrådet 1,6 millioner kroner til pilotprosjekter som kan styrke distribusjons- og
formidlingsleddet i kunstbokfeltet ytterligere.
Det er et behov for å styrke distribusjon og formidling av kunstnerbøker fordi utgivelsene faller utenfor
eksisterende strukturer for litteratur. Bøker om kunst og bøker som kunst blir i stedet presentert og
solgt i nisjebokhandler, gallerier, i forbindelse med kunstnersamtaler etc. Småbokforlag eller
frittstående publiseringsplattformer er gjerne utgivere. Bøkene kommer ofte i små opplag eller kan
være enkelteksemplarer. Bransjen er preget av stram økonomi og manglende strukturer.
Hensikten med utlysningen er både å kartlegge og å prøve ut innovative strukturer for distribusjon og
formidling, slik at kunstbøkene kan nå ut til flere. Vi ønsker å motta søknader om ambisiøse prosjekter
som undersøker denne utfordringen praktisk og metodisk. Prosjektene kan være praktiske eller rene
mulighetsstudier, og skal munne ut i en presentasjon i et avsluttende seminar. Kunnskapen og
erfaringene bør være overførbare til andre aktører i feltet.
3. Hvem kan søke?
Aktører i det profesjonelle kunstbokfeltet kan søke. Søkere kan være: forlag, kunstbokhandlere,
messer, bibliotek, visningssteder, fotobokfestivaler, litteraturhus, formidlingsgrupper,
publiseringsplattformer, interesseorganisasjoner etc. Også enkeltpersoner som kan vise til en praksis
innenfor feltet som går ut over eget kunstnerskap, kan søke. Det oppfordres til samarbeid. Den som er
hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.
4. Hva kan det søkes om tilskudd til?
Det kan søkes om tilskudd inntil 400 000 kroner, eksempelvis til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvikling av distribusjonsnettverk eller sentral for distribusjon av kunst- og kunstnerbøker
(inkludert fotobøker)
Utvikling av kunstbokhandel, fysisk eller på nett
Kunstbokmesse
Kunst- og kunstnerbøker som tematisk del av kunstutstilling
Formidlingsprogram, seminarer, kunstner- og forfattersamtaler
Utvikling av innkjøpsordning eller abonnementsordning
Forsøk rettet mot folkebibliotek og bibliotek med en nærhet til det visuelle kunstfeltet
Strukturelle undersøkelser av, eller forskning på kunstbokfeltet
Med mer

Varighet på prosjektene er inntil femten måneder, og prosjektet må være avsluttet senest 31.
desember 2023.
5. 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 satt i gang før søknad om støtte er innsendt.
Det gis ikke tilskudd til:
•
•
•
•
•
•
•

ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
dekking av underskudd
undervisningsmateriell
student- og utdanningstiltak
gjestekunstneropphold og reisevirksomhet
utsmykking/permanente kunstverk i offentlige rom. Det henvises til KORO – Kunst i offentlige
rom
Kulturrådet støtter normalt ikke prosjekter som kun foregår i utlandet. Det henvises til Office
for Contemporary Art Norway OCA og Norwegian Crafts

6. Vurdering av søknaden
I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og
kvalitet. Gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold er andre hensyn som vektlegges i den
samlede prioriteringen av søknader. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og tematiske
ramme, samt Kulturrådets overordnede strategi for det visuelle kunstområdet, vurderes også.
Manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved
vurderingen av søknaden
7. 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 deltakere og andre medvirkende – samles i én PDF-fil
skisse av prosjektet, bilder og annen dokumentasjon av tidligere prosjekter – samles i én
PDF-fil

8. Beregning av tilskudd
Tildelingsbeløp beregnes ut fra den totale avsetningens begrensninger og antall innkomne søknader.
Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.
Kulturrådet kan, i kontrakten 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.

Del 2 – Vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling
9. Utbetaling
Utbetaling til pilotprosjekt for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker skjer i rater. De
første 80% av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20% utbetales
når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap, se § 12.
10. Bortfall av tilskudd – akseptfrist
Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell
utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.
11. Endringer i prosjektet
Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av
Kulturrådet.
12. Rapport, regnskap og dokumentasjon
Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport, regnskap og dokumentasjon på ferdigstilt prosjekt senest
tre måneder etter sluttdatoen som søker selv oppgir for prosjektet. Sluttdato settes i god tid etter selve
gjennomføringen, til et tidspunkt der søker har fått oversikt over alle inntekter og utgifter. Dersom det
ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.
Siste del av tilskuddet bortfaller dersom rapport ikke leveres innen fristen. Rapporten skal gjøre rede
for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.
Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant. Rapporten og
dokumentasjonen skal oppsummeres i en presentasjon på prosjektets avsluttende seminar. Honorar
for dette anses som dekket av tilskuddet, men eventuelle reisekostnader vil bli dekket.
Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med
innsendt budsjett. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og tilskudd fra andre offentlige tilskuddsytere skal
spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet
og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres. Kulturrådet kan stille særlige vilkår til
rapport og regnskap i kontrakten.
13. Tilbakebetaling av tilskudd
Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen
fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet
som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.
Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet. Kulturrådet
kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det
avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette
opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.
14. Evaluering
I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt
dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.
15. Andre betingelser
Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned fra Kulturrådets
nettsider.
Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av
ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt
som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende
avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av
budsjetter, rapport og regnskap.

.

