Hvordan søger
du kulturstøtte?
Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt
Nord & Nordisk Kulturfond

Nordisk dimension
Hvor mange nordiske lande
skal være med i mit projekt?
Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til Kultur- og Kunst
programmet skal have partnere eller deltagere fra
mindst tre lande, hvoraf minimum to skal være nordiske (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og
Færøerne, Grønland og Åland). For at søge støtte fra
Nordisk-Baltisk Mobilitetsprogram for Kultur eller fra
NORDBUK Støtteprogram skal man være bosat i Norden
eller Baltikum (Estland, Letland og Litauen), men man
behøver ikke have nordisk eller baltisk nationalitet. For
at søge støtte fra NORDBUK Støtteprogram skal man
være registreret i Norden.
Nordisk Kulturfond: Fonden støtter projekter, som minimum involverer tre nordiske lande (Danmark, Finland,
Island, Norge og Sverige og Færøerne, Grønland og
Åland). Ud over de tre nordiske lande, kan projektet
samarbejde med partnere i lande uden for Norden.
Projektet skal have karakter af samarbejde og udveksling for at opnå støtte. Nordisk deltagelse kan både
gælde nationalitet eller bosiddende
i Norden. Fonden vil dog altid foretage en konkret
vurdering af substansen i den nordiske deltagelse.

Hvor meget skal projektpartnere
være med i projektet?
Fælles: Projektpartneres deltagelse styrker dit
projekt og ansøgning. Det kan fx være aktive partnere,
der bidrager til projektet med ressourcer, enten som
ydelser eller penge. I ansøgningen skal du redegøre
for projektets konkrete samarbejdspartnere og
deltagere samt det nordiske samarbejde, udveksling
eller interaktion, der skabes med projektet.

Kan udgifter til projektpartnere uden
for Norden dækkes af nordiske midler?
Fælles: Ja. Men dog er der særlige regler for
NORDBUK Støtteprogram.

Må kulturformen der søges om være
fx reggae eller afrikansk dans?
Fælles: Ja. Kulturkontakt Nord og Nordisk
Kulturfond støtter alle kulturudtryk.

Kan jeg få støtte til at turnere i Norden?
Kulturkontakt Nord: Du kan ikke få ren turnéstøtte.
Men støtten kan godt bruges til, at en ny produktion
også skal turnere. Selve produktionen skal også opfylde
kravet om den nordiske dimension.
Nordisk Kulturfond: Fonden støtter kun turnévirksomhed,
når det indgår som en del af et nordisk samarbejde.
Fonden støtter fx ikke promotion turnéer.

Projekter uden for Norden?
Kulturkontakt Nord: Ved støtte til nordisk deltagelse/
tema i internationale projekter, skal den nordiske
deltagelse have en betydelig påvirkning på indholdet i
projektet, og det nordiske skal være tydeligt motiveret i
ansøgningen. Bemærk, at der gælder
særlige regler for Nordisk-Baltisk Mobilitetsprogram
for Kultur og NORDBUK Støtteprogram.
Nordisk Kulturfond: Støtte til projekter uden for Norden
vurderes ud fra, hvorvidt de skaber gensidig værdi for
nordiske partnere. Derudover vurderes projekternes
kvalitet, opfølgning, effekt og den generelle interesse
udefra. Aktive og kompetente udenlandske partnere bør
således bidrage til projektet med ressourcer enten
i form af ydelser eller finansielle tilskud.

Hvordan vurderes min
ansøgning?
Bedømmelseskriterier?
Kulturkontakt Nord: Kvalitet og udvikling er vigtige
kriterier for tildelingen af støtten fra Kulturkontakt
Nord. Hovedformålet med støtten er udvikling forstået
som: nyfortolkning, innovation og fornyelse af metoder,
præsentation og samarbejdsformer. Endelig lægges
vægt på formidling til publikum og formidling mellem
professionelle aktører og miljøer.
Nordisk Kulturfond: Nordisk Kulturfond vurderer projekter ud fra: substansen i projektets nordiske dimension,
projektets forankring i de nordiske lande og projektets
effekt og betydning. Dertil vurderes projektets kvalitet
ud fra det kunstneriske eller kulturfaglige formål
og indhold samt projektets originalitet.

Vurderingssystem
Kulturkontakt Nord: Din ansøgning vurderes af sagkyndiggrupper, som arbejder under armslængdeprincippet,
dvs. af uvildige nordiske og baltiske eksperter på diverse
kultur- og kunstområder. En undtagelse er ansøgninger

til NORDBUK Støtteprogram, som behandles af Kulturkontakt Nords programrådgivere og direktør og besluttes af NORDBUK.
Nordisk Kulturfond: Din ansøgning vurderes af én af
fondens sagkyndige og behandles videre af fondens
sekretariat. Fondens bestyrelse har delegeret sin beslutningskompetence til sekretariatet.

Svækker det min mulighed for støtte,
hvis jeg både søger NKF og KKN?
Fælles: Nej. Bemærk dog, at den samlede nordiske
finansiering til dit projekt højst må udgøre 85%.

Hvem kan søge?
Hvem kan søge?
Fælles: Alle aktører inden for kulturområdet kan søge.
Dvs. du kan søge som enkeltperson, kulturorganisation,
forening, virksomhed osv.
I ansøgningen skal du angive den officielle ansøger,
der er juridisk ansvarlig for projektet. Bemærk, at der
gælder særlige regler for Nordisk-Baltisk Mobilitets
program for Kultur og NORDBUK Støtteprogram. Se
mere på www.kulturkontaktnord.org.

Hvordan definerer I, hvad en
professionel kunstner er?
Kulturkontakt Nord: Ansøgere til Kultur- og Kunstprogrammet kan både være professionelle og ikkeprofessionelle. Ansøgere til Nordisk-Baltisk Mobilitetsprogram for Kultur skal være professionelle, dvs. have
dokumenteret erfaring eller have gennemført en kulturel
eller kunstnerisk kvalificering eller uddannelse.

Nordisk Kulturfond: Nordisk Kulturfond skelner ikke
mellem professionelle og ikke-professionelle kunstnere,
men vurderer altid projektets nordiske substans og
projektets kvalitet.

Hvornår er man organisation fremfor
individuel kunstner eller gruppe?
Kulturkontakt Nord: Man er en organisation, når man er
registreret i et offentligt virksomhedsregister (fx CVR i
Danmark eller Brønnøysundregistret i Norge). Individuelle
kunstnere søger om støtte på egen hånd. Individuelle
kunstnere, der arbejder og søger om støtte sammen, er en
gruppe og behøver ikke være virksomhedsregistrerede.

Hjælp til at komme
i gang og undervejs i
processen

projektet konkret samarbejde og udveksling inden
for det felt, som projektet omhandler? Det er en god
idé at beskrive dit projekt i forhold til de konkrete
bedømmelseskriterier, som gælder for enten Kultur
kontakt Nord eller Nordisk Kulturfond.

Nordisk Kulturfond: Du kan ansøge på dansk, svensk,
norsk og finsk eller på engelsk.

Hvordan kommer jeg hurtigt i gang?

Kulturkontakt Nord: Du kan kontakte organisationen på
telefon eller på mail: program@kulturkontaktnord.org.

Kulturkontakt Nord: Send en mail til program@kulturkontaktnord.org og beskriv, hvilke ændringer du ønsker
at lave.

Kulturkontakt Nord: Et godt sted at starte for professionelle kulturaktører og kunstnere er Mobilitetsstøtte fra
Nordisk-Baltisk Mobilitetsprogram for Kultur, som støtter
rejser i Norden og Baltikum med netværk, research,
udstilling mv. som formål.

Nordisk Kulturfond: Send en mail til kulturfonden@
norden.org.

Nordisk Kulturfond: Nordisk Kulturfonds pulje OPSTART
støtter den første idéudviklings- og netværksfase. Din
idé skal rumme et samarbejde med mindst ét andet
nordisk land og ambitioner om samarbejde med flere
nordiske lande. Dertil skal din projektidé have et tydeligt
kunstnerisk eller kulturelt indhold.

Kulturkontakt Nord: Ja, men du kan ikke ændre
efternavn, land eller ansøgertype (dvs. individ, gruppe
og organisation).

Kan jeg få et møde før jeg søger?
Fælles: For at kunne rådgive dig via telefon eller ved
evt. møde, har vi brug for et par linjer om dit planlagte
projekt. Hvad er den grundlæggende idé med projektet?
Hvilke aktører er med, og på hvilken måde fremmer

Kan jeg ændre i min ansøgerprofil?

Nordisk Kulturfond: Du kan ændre navn (email),
password og sprog på din profil på Min side. Hvis du
overdrager det formelle ansvar for projektet til andre,
eller hvis projektlederen udskiftes, skal du sende en mail
til: kulturfonden@norden.org.

Hvilke sprog
Kulturkontakt Nord: Du kan ansøge på alle de nordiske
sprog eller på engelsk.

Hvordan godkendes projektændringer?

Nordisk Kulturfond: Mindre ændringer i deltagerliste,
tidsplan og program skal ikke godkendes af fonden.
Hvis du har væsentlige ændringer, skal du sende en mail
til kulturfonden@norden.org og beskrive ændringerne.

Hvordan rapporterer jeg?
Kulturkontakt Nord: Det afhænger af støtteformen.
Det er beskrevet i den kontrakt, du godkender, når du
får støtte.
Nordisk Kulturfond: Senest 3 måneder efter den slutdato,
du angav i ansøgningen, skal du logge på Min side og
indtaste oplysninger i slutrapporteringsskemaet om
projektets gennemførsel og uploade projektets regnskab.

Finansiering af
mit projekt
Hvad må støtten bruges til?
Kulturkontakt Nord: Du må bruge støtten til det formål,
du har beskrevet i din ansøgning. Dele af støtten må
som regel også bruges på eksempelvis administrationsomkostninger og løn.
Nordisk Kulturfond: Fonden støtter først og fremmest de
ekstra omkostninger, det nordiske samarbejde medfører.
Fonden kan give støtte til ansøgers egne administrationsog lønudgifter, hvis disse har en direkte tilknytning til
projektet, og at de er nødvendige for, at projektet kan
gennemføres.

Hvor meget kan der søges om?
Kulturkontakt Nord: Kultur- og Kunstprogrammet: maks.
100.000 €. Kortvarig Netværksstøtte: maks. 20.000 €.
Langvarig Netværksstøtte: maks. 100.000 €. Støtte til
Residenscentre: maks. 30.000 €. Mobilitetsstøtte:
udregnes på baggrund af afrejsested, destination og
rejsedage. NORDBUK Støtteprogram: maks. 25.000 €.

Nordisk Kulturfond: Du kan maksimalt søge om 500.000
DKK til dit projekt. Størstedelen af fondens bevillinger
ligger gennemsnitligt på ca. 125 000 DKK, og kun 3-4
% af fondens bevillinger overstiger 300 000 DKK. Vi
stiller krav om relevant medfinansiering af projekter og
vurderer det som en central del af projektets forankring.
Jo større beløb, der søges om, desto højere er vores forventning til omfanget af egenfinansiering og støtte fra
andre bidragsydere. I praksis betyder det, at et projekt
som udgangspunkt skal have mindst 50% medfinansiering.

Hvordan kan in-kind finansiering
indgå i projektet?
Fælles: I egenfinansiering kan indgå frivillig arbejdstid. Du skal specificere beregningen af den frivillige
arbejdstid i ansøgningens budget.

Efter afslag
Hvor mange gange kan man søge til
samme projekt efter afslag?
Kulturkontakt Nord: Der er ikke en grænse. Men du
bør overveje at forbedre ansøgningen og evt. styrke
projektets formål, hvis du søger støtte til et projekt,
der tidligere har fået afslag.
Nordisk Kulturfond: Du kan maksimalt søge to gange
til samme projekt. Du får altid begrundet afslag på din
ansøgning, så du har mulighed for at forbedre projektet,
hvis du skulle vælge at søge igen.

Kan jeg få afslagsbegrundelse og uddybet
feedback på min ansøgning?
Kulturkontakt Nord: Du kan få oplyst, om der var formelle mangler i din ansøgning, der medførte et afslag
(fx manglende budget eller at ansøgningen ikke var
inden for støtteprogrammets område). Du kan ikke få en
detaljeret afslagsbegrundelse eller uddybet feedback,
men vi kan give overordnet og praktisk vejledning, fx
i forhold til støttekriterier.

Nordisk Kulturfond: Fonden sender begrundede afslag
på alle ansøgninger, der får afslag, som du kan få
uddybet ved kontakt til fondens sekretariat. Husk at
opgive journalnummer, hvis du kontakter fonden om
en ansøgning.

Hjælp til netværk
Hvordan finder vi nordiske
samarbejdspartnere?
Kulturkontakt Nord: KKN’s community på den nye
hjemmeside kan bruges til at netværke. Ellers kan deltagelse i nordiske konferencer og seminarer anbefales.
Nordisk Kulturfond: Du kan kontakte fondens projekt
ambassadører, som kan guide dig videre i det nordiske
kulturmiljø. Du kan også kontakte de nordiske informa
tionskontorer eller de nordiske huse.

Hvad betyder netværk når det gælder
Mobilitetsprogrammet?
Kulturkontakt Nord: Netværksstøttens formål er at give
kulturaktører mulighed for at udvikle partnerskaber og
lære af hinanden. Netværket skal udbygge kontakter og
indeholde udveksling af erfaringer og viden, fx gennem
en serie af møder, konferencer, workshops, personaleudveksling og fælles uddannelse. Netværksstøtten må
ikke anvendes til produktion.

Om Nordisk Kulturfond
Nordisk Kulturfond skal bidrage til en positiv udvikling, hvad angår kunst og kultur i Norden ved at
fremme det kulturelle samarbejde mellem Danmark,
Finland, Island, Norge Sverige, Færøerne, Grønland
og Åland. Dette gør fonden gennem at være kundskabs- og netværksopbyggende og give økonomisk
støtte. Fonden uddeler årligt ca. 30 mio. DKK.

Nordisk Kulturfond
Ved Stranden 18 · 1061 København K · Tel +45 33 96 02 42 · www.nordiskkulturfond.org

Om Kulturkontakt Nord
Kulturkontakt Nord er en organisation under Nordisk
Ministerråd. Organisationen er bl.a. sekretariat for
tre nordiske støtteprogrammer: Kultur- og Kunstprogrammet, Nordisk-Baltisk Mobilitetsprogram for
Kultur og NORDBUK Støtteprogram. Organisationen
uddeler årligt ca. 5 mio. Euro.

Sveaborg B28 · 00190 Helsingfors
Tel +358 10 583 1000 · www.kulturkontaktnord.org

