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FAGAVDELING FOR KUNST OG KULTURUTVIKLING

ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2019
Profesjonell kunst- og kultur 

Mayra Henriquez, rådgiver
(vikar for Synnøve Marie Vik)

E-post: mayra.henriquez@bergen.kommune.no

Tlf. 40809147
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PLAN FOR PRESENTASJON

• Nyheter i 2019

• Aktuelle tilskuddsordninger for det 

visuelle feltet

• «Den gode søknaden»



NYHETER 2019

• Ny adresse: Rosenkrantzgate 3. 4etg.

• Styrking av internasjonal kunst og 

kulturutveksling

• Ny arbeidsstipend – komponist



Profesjonell kunst- og kultur
1. februar og 1. september
Stipend
1. juni
Internasjonal kunst og kulturutveksling
1. mars og 1. oktober (obs nytt!)
AiR Berlin
1.mai
Int. kunst og kultur utveksling - Rask Respons
Løpende, 3 ukers saksbehandling
Arrangement, lokal kulturaktivitet
Minimum 1 måned før

ORDNINGER OG FRISTER



Den som søker tilskudd må enten bo eller 

ha sitt hovedvirke i Bergen kommune

I henhold til Offentleglova§3, er 

søknader om tilskudd, inkludert 

eventuelle vedlegg, offentlig 

tilgjengelige dokumenter. Eventuelle 

sensitive opplysninger kan bes unntatt 

fra offentligheten jf. 

Forvaltningsloven§13. Dette må 

begrunnes særskilt av søker.Offentleglova

HUSK



Det kan søkes om tilskudd til prosjekt, drift og lokaler 
innen:
• Musikk 

• Scenekunst 

• Elektronisk kunst 

• Visuell kunst 

• Litteratur  

• Tverrestetisk/tverrfaglig 

• Kritikk og teoriutvikling 

• Kunst og næring 

• Graffiti og gatekunst

• Ymse kulturformål 

ÅPNE PROSJEKTMIDLER



• Et prosjekt har en begynnelse og en slutt

• Eksempler: En Innspilling, en turne, utvikling av en 
forestilling, en utstilling, opplesninger, en workshop, 
m.m.

• Det kan søkes om tilskudd til både små og store prosjekt

• Alle profesjonelle aktører kan søke

• Bergen kommune fullfinansierer ikke prosjekter

PROSJEKT



• Driftstilskudd fordrer en årlig virksomhet

• Alle profesjonelle virksomheter kan søke

• Eksempler: Visningssteder, fellesverksteder 
kunstnergrupper, festivaler, mm

• Det kan ikke gis driftstilskudd der det kan 
oppfattes som konkurransevridende i forhold til 
EU-regler

• Aktører som mottar driftstilskudd over åpne 
prosjektmidler vurderes løpende å komme inn med 
egen linje i bybudsjettet

DRIFT



Det kan søkes om tilskudd til lokaler innen alle 
fagfelt:

• Dette gjelder i all hovedsak produksjonslokaler  
eller ulike former for arbeidsfellesskap. 

• For eksempel; atelierfellesskap, visningsrom, 
produsentenheter, kontorfellesskap for 
kulturarbeidere osv.

• Lokaler som brukes av flere prioriteres. 

LOKALER



• Skal bidra til å styrke den 
kritiske refleksjonen 
innen kunst- og 
kulturfeltene

• For alle fagfelt

KRITIKK OG TEORIUTVIKLING



Prioriteringer:

• prosjekter av overordnet karakter som kan bidra 
til bedre utnyttelse av næringspotensialet 
innenfor all kunst- og kulturproduksjon

• tiltak som kommer mange til gode

• eksempler: kompetanseutvikling, 
markedsføringstiltak, konferanser, 
nettverkstiltak, kartlegginger 

KUNST og NÆRING



Mulig å søke disse? JA!

• Internasjonal kunst og kulturutveksling

▪ Åpne dører

▪ Utstillingshonorar

▪ Kunstformidling barn og unge

▪ Arrangement, profesjonell og 
bydekkende

▪ Lokal kulturaktivitet (amatørkultur)



Bergen til verden-verden til Bergen

• Hovedsøknadsfrister: 1. mars  og 1. oktober !!!!

• Gjelder alle fagfelt

• Forutsetter faglig mottak/invitasjon

• Bør delfinansieres av  mottaker

• Inkluderer gjestekunstordninger

INTERNASJONAL



• Prosjekter som oppstår på kort varsel (må 
dokumenteres)

• Maksimum kr. 15 000,-

• Behandlingstid på 3 uker

• NB: gjelder bare internasjonal 
kulturutveksling!

• Samme kriterier som for internasjonal ordning

INTERNASJONAL
Rask respons



UTSTILLINGSHONORAR

Søknadsfrist 1. februar og 1. september
• Styrke kunstnerøkonomien

• Institusjoner og visningssteder som betaler kunstnerhonorar

• Visningssteder som ikke mottar over kr. 500 000 i årlige 
driftsmidler fra Bergen kommune kan søke.

• Tilskuddet utbetales som en 50 % forsterkning av avtalthonorar, 
og skal tilkomme kunstneren i sin helhet. Dette er ikke en 
refusjonsordning!

• Tilskuddet skal ikke benyttes til produksjonsstøtte.

• Hver utstilling kan maksimalt tildeles kr. 10 000, og hver 
institusjon kan maksimalt tildeles kr. 40 000 per år.



ÅPNE DØRER

Søknadsfrist 1. februar og 1. september

• Publikumsutviklende tiltak

• Krav om gratis arrangement
• Lavterskel
• Nå nye kulturbrukere



KUNSTFORMIDLING 
BARN OG UNGE

Søknadsfrist 1. februar og 1. september

• Gis til utvikling og gjennomføring av 

profesjonelle kunstformidlingsprosjekt rettet 

mot barn og unge.

• Skapende, utøvende kunstnere, institusjoner, 

organisasjoner eller produsenter.



Løpende søknadsfrist (minimum 1 mnd før). 
Rask svar

• Profesjonelle

• Enkeltarrangement og 
arrangementsrekker

• Alle fagfelt

• Krav om billettinntekter

• Åpen for alle

• Bydekkende

ARRANGEMENT



Løpende søknadsfrist (minimum 1 mnd før). 
Rask svar

• Amatørkultur

• Det kan søkes støtte til:
Samarbeidsprosjekter mellom 
amatørkulturorganisasjoner og profesjonelle 
aktører og utøvere

• Kulturaktiviteter for barn og unge.

• Øvrig kulturaktivitet (voksne 26 – 66 år)

• Seniorkultur

• Lokal historie

LOKAL KULTURAKTIVITET 



AIR

Husk også muligheten til å søke 

kommunens Artist in Residence

ordninger:

• AiR Bergen-Berlin, søknadsfrist 1. mai

• Egeniniterte residenceopphold



Søknadsfrist 1. juni

• Etablering
Arbeidslokale og kontor, utstyr, nettside etc.

• Kultur
Reise, fordypning, utvikling, utstyr, arbeidstid etc.

• Arbeidsstipend
Kunstnerisk fordypning

STIPEND



Kriterier for tilskudd til profesjonelle kunst-
og kulturtiltak:

• Søkere må være profesjonelle og aktive 
kunstnere eller kulturarbeidere 

• Tilknytning til Bergen

• Prosjektet må ikke være avsluttet når 
søknaden sendes inn.

KRITERIER



VURDERING

I søknadsbehandlingen vektlegges:

✓ Faglige kvalifikasjoner , erfaring og kompetanse

✓ Kunstnerisk nivå, målsetting og fremtidig potensiale

✓ Egenart og evne til nyskaping

✓ Realistisk og balansert budsjett/finansieringsplan

✓ Markedsføring av prosjektet

✓ Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen 
kommune

✓ Annen finansiering



«Den gode søknaden»

HVEM

HVORFOR

HVORDAN

HVOR/NÅR

HVA

Vi vet ingenting!



Hva er spesielt med ditt prosjekt? 

Og kan det gjennomføres?
• Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan

Hva, hvorfor, hvordan, hvem, når og hvor

• Balansert budsjett 

• Dokumentasjon av tidligere arbeider og 
gjennomføringsevne

• CV

Bruk søknadsportalen: 
https://tilskudd.bergen.kommune.no/

SØKNADEN



Balansert budsjett 

• Alle utgifter
Produksjon, honorar, administrasjon, reise, lokaler, 
utstyr/materialer og markedsføring

• Alle inntekter
Off. støtte (omsøkt og bevilget), sponsor, egenandel, 
samarbeidspart evt. billett/salgsinntekter

• Husk omsøkt søknadssum Bergen kommune

Vær realistisk!

BUDSJETT



• Hvordan gikk det kunstnerisk og 
økonomisk?

• Hva gikk som planlagt – og hva gikk galt?

• Hvorfor?

• Regnskap satt opp mot opprinnelig 
budsjett

Rapport skal leveres  før ny søknad kan 
behandles! Rapporteringsskjema ligger på «mine 

oppgaver» i tilskuddsportalen

RAPPORT  OG REGNSKAP



Elektronisk søknadsportal: 

tilskudd.bergen.kommune.no







Kontaktinformasjon rådgivere:

Visuell-, tverrestetisk- og elektronisk kunst, graffiti og gatekunst, arbeids- etablerings- og kulturstipend, 

utstillingshonorar

Mayra Henriquez (vikar), tom mai 2019

Mayra.henriquez@bergen.kommune.no

Tlf: 40 80 91 47

Synnøve Marie Vik, fra mai /juni 2019

Musikk, rask respons, internasjonal kunst- og kulturutvikling, Air Berlin:

Sindre Sætre: sindre.saetre@bergen.kommune.no

Tlf: 95 85 37 43

Scenekunst, film, kunst og næring, design:

Camilla Liby Clausen: camilla.clausen@bergen.kommune.no

Tlf:  408 09 149

Litteratur, Ymse kultur, Arrangement, Åpne dører, Kritikk- og teoriutvikling:

Linn Kornerud: linn.kornerud@bergen.kommune.no

Tlf:408 18 962

Kunstformidling barn og unge: 

Anlaug Ersland: anlaug.ersland@bergen.kommune.no

Tlf: 408 09 148

Lokal kulturaktivitet:

Sølvi Litleskare: 

Tlf . 410 48 007

Solvi.Litleskare@bergen.kommune.no
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LYKKE TIL!

Mayra Henriquez, rådgiver (vikar)

Fagavdeling for kunst og kulturutvikling

mayra.henriquez@bergen.kommune.no

40 80 91 47


