Fraktstøtte • Søknadsskjema

Kunstforening/lag

Adresse kunstforening/lag

Postnummer

Poststed

Kontaktperson/
verv
Telefon kontaktperson

E-post
adresse

Utstilling

Utstillingen varer fra

Utstillingen varer til

Utstillingen sendes
fra – til

Utstillingen returneres til

Søknadsbeløp

Vedlegg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Merknader

Fraktstøtte • Betingelser for tildeling og veiledning til søknadsskjema
Hvem kan søke fraktstøtte
Kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller med aktivt medlemskap i Norske Kunstforeninger.
Hva kan det søkes fraktstøtte til
Fraktstøtteordningen gjelder alle kunstneriske disipliner og omfatter separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger, samt
vandreutstillinger. Alle utstillere må være nålevende, profesjonelle billedkunstnere.* Det kan søkes støtte til utstillinger fra utlandet.
Det kan søkes støtte til transport av kunst tur–retur utstillingssted med transportbyrå eller egen bil.
*For å regnes som profesjonell billedkunstner må en av følgende kriterier oppfylles:
Medlem av Norske Billedkunstnere (NBK) og/eller NBKs grunnorganisasjoner, Unge Kunstneres Samfund, Forbundet Frie Fotografer,
Norske Kunsthåndverkere og/eller ha utdanning fra en norsk kunsthøgskole. Ønske om unntak fra regelen må begrunnes i søknaden
og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Utstillinger med utenlandske kunstnere kan motta støtte, merk at unntaksregelen også gjelder
her.
Hva dekkes ikke gjennom fraktstøtten
Forsikring, diett og overnatting dekkes ikke i fraktstøtteordningen.
Hvor mye kan man søke i fraktstøtte
Søke om den reelle utgiften til frakt som det er behov for å få dekket. Tildelt fraktstøtte per forening per år kan ikke overstige kr 30 000.
Støtte til vandreutstillinger går utenom dette beløpet. Større prosjekter fullfinansieres ikke. Det forventes at det da søkes midler fra
andre instanser i tillegg.
Betingelser ved vandretutstillinger
Kun en av arrangørene/kunstforeningene skal søke om støtte, denne anses som hovedarrangør.
Det regnes som vandreutstilling når minst to kunstforeninger arrangerer samme utstilling uten at utstillingen returnerer til avsender
mellom visningsstedene. Ved vandreutstillinger kan det søkes om fraktstøtte fra avsender, til/mellom alle utstillingsstedene og tilbake
til avsender.
Fraktstøtte for en vandreutstilling med to visningssteder kan gis med inntil kr 15 000, for 3–8 visningssteder inntil kr 20 000, for flere
enn åtte visningssteder inntil kr 30 000.
Frakt av kunst med egen bil
Satser for bilgodtgjørelse i følge statens reiseregulativ kan benyttes. Faktura eller en signert regning fra sjåfør må vise antall kilometer
og hvilken strekning som er kjørt. Regningsmal finner du her
Ved spørsmål ta kontakt med oss på soknad@kunstforeninger.no eller telefon 22 42 20 35

Veiledning til utfylling av skjema
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

Utstilling			

Navn på utstilling og hvilke kunstnere som deltar

Utstillingen varer fra • Utstillingen varer til

Oppgi datoer (dd/mm/år) for når utstillingen vises

Utstillingen sendes fra – til

Oppgi hvor utstillingen sendes fra og hvor den sendes til

Utstillingen returneres til

Oppgi hvor utstillingen returneres til

Søknadsbeløp

Totalt søknadsbeløp

Vedlegg			

Det skal legges ved CV på alle utstillere. Lenker til CV godtas ikke og CV kan ikke ettersendes. Søknader
uten påkrevde vedlegg vil ikke bli behandlet. Send vedlegg fortrinnsvis som pdf.
Eksempel på utfylling:
Vedlegg 1. CV Ola Nordmann
Vedlegg 2. CV Kari Nordmann

Merknader

Eventuelle merknader til utstillingen eller søknaden

