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Utstyrstøtte     •    Betingelser for tildeling og veiledning til søknadsskjema 

Kunstforening/lag  Navn på kunstforeningen/kunstlaget som søker støtte

Adresse kunstforening/lag Oppgi kunstforeningen-/kunstlagets postadresse: Husk postnummer og poststed

Kontaktperson  Oppgi kontaktperson for utstillingen og hvilket verv personen har i kunstforeningen/laget

Telefon og e-postadresse Kontaktpersonens telefonnummer og e-postadresse

Utstyr   Gi prosjektet/investeringen et navn: f.eks «lysutstyr», «oppgradering av lokaler» eller «innkjøp av sokler».

Realiseres når   Oppgi datoer (dd/mm/år) for oppstart av innkjøp eller oppgraderinger

Ferdigstilt når  Oppgi når innkjøp eller oppgradering forventes avsluttet

Søknadsbeløp  Totalt søknadsbeløp

Ønskede investeringer med begrunnelse Beskriv hva dere ønsker å investere i med kort begrunnelse for hvorfor

Vedlegg   Det skal legges ved et enkelt budsjett med forventede utgifter og inntekter. Legg ved prisoverslag fra  
   leverandører av utstyr.

   Eksempel på utfylling:
   Vedlegg 1. budsjett og finansieringsplan
   Vedlegg 2. prisoverslag fra Lysleverandøren

Ved spørsmål kontakt rådgiver/saksbehandler Anne-Grethe Thoresen; anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no, tlf 22 42 20 35

Hvem kan søke utstyrstøtte
Kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller med aktivt medlemskap i Norske Kunstforeninger.

Hva kan det søkes utstyrstøtte til
Det kan søkes støtte til teknisk utstyr til visning av samtidskunst og oppgradering av utstillingsrom. For eksempel lysutstyr, projektor, 
lydutstyr, sokler, utgifter til oppussing, innleid hjelp etc.

Hva dekkes ikke gjennom utstyrstøtten
Det gis ikke støtte til driftsutgifter, kontorutstyr etc.

Hvor mye kan man søke i utstyrstøtte
Søke om den reelle utgiften til utstyr som det er behov for å få dekket. Større prosjekter fullfinansieres ikke. Det forventes at det da 
søkes midler fra andre instanser i tillegg.

Søknaden må inneholde:
• Et enkelt budsjett med forventede inntekter og utgifter
• Prisoverslag fra utstyrsleverandør
• Beskrivelse av ønskede investeringer med begrunnelse

Veiledning  til utfylling  av skjema
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