PROSJEKT- OG UTVIKLINGSARBEID I BIBLIOTEK
Søknadsinstitusjoner og frister:
Se også her for flere muligheter:
http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Utviklingsmidler/Andrefinansieringskilder

Institusjoner:

Frister:

Typer søknader

Hjemmeside:

Bibliotekenes ITsenter AS

Løpende

Sponsorstøtte av arr.

http://bibits.no/
hjem

Biblioteksentralen SA

15.03. 2015?
Dato ikke lagt ut ennå.

Sponsorstøtte og
stipendordning.

http://www.bibsen
t.no/index.
php/ombiblioteksentralen/
bs-stipend

Rapportering:
Senest tre måneder etter
at stipendet er benyttet,
skal det leveres en kort
sluttrapport.
Bibliotek-service

Løpende?

Sponsorstøtte?
Ikke opplysninger om dette
på hjemmesidene, ta
eventuelt kontakt.

http://www.
bibliotekservice.
no/

Bibliotek-systemer

Løpende

Sponsorstøtte.

http://bibliofil.
no/

EU
(Norsk Kulturråd
har en
informasjons- og
veiledningsrolle,
se vedlagte PPpresentasjon s. 1847)

Kl. 12.00, 07.10. 2015
(Første onsdag i
oktober.)

Hva kan det søkes om
tilskudd til?
- Internasjonale
samarbeidsprosjekter
mellom kulturelle og
kreative aktører i Europa (og
utenfor)
-Oversettelse og
promotering av europeisk
litteratur.
-Kulturelle og kreative
nettverk i Europa som
styrker sektorens kapasitet
til å operere internasjonalt.

Søknadsveiledning:
http://eacea.ec.eu
ropa.eu/creativeeurope/funding/c
ooperationprojects-2015_en
Utvikling av
partnerskap:
http://www.cultur
efund.eu/aboutcreative-

-Plattformer med kulturelle
aktører som fremmer nye
kunstnere og stimulerer til
europeisk programmering av
kulturelle og kunstneriske
arbeider.

Foreningen
Norden

?
Foreningen Norden tilbyr
besøk av nordiske forfattere
og litteraturformidlere til
klasser på mellom- og
ungdomstrinn i norsk skole.

Fritt Ord
Første frist 15. januar
2015. Disse søknadene vil
bli behandlet i
månedsskiftet
februar/mars. Det blir
ytterligere seks frister
fordelt utover året.
De har også årlige
utlysninger for
litteraturformidling i
bibliotek med søkefrist i
juni.
Rapportering:
Senest 2 måneder etter at
prosjektet er avsluttet.

Programområder- gjelder
alle datoer:
1. Medier og demokrati
2. Info. og offentlig debatt
3. Stipend og undervisning
4. Kunst og kultur

europe/creativeeurope-culturefunding/find-apartner/

http://www.norde
n.no/
#&panel1-3
Ta eventuelt
kontakt med ditt
lokallag:
http://www.norde
n.no/norden-derdu-bor/osloakershus/
http://www.frittord.no/no/soknad
er/
http://www.frittord.no/langtidspro
sjekter/bibliotek

Litteraturformidling i
bibliotek. Egen utlysning
med søkefrist i juni.

IMDI (Integrerings- Flere tilskuddsordninger.
og mangfoldsRundskrivene for 2015
direktoratet)
legges ut fortløpende.

Tilskudd til kommunale
innvandrertiltak utviklingsmidler til
kommunene.

http://www.imdi.n
o/no/Tilskudd/

Nasjonalbiblioteket

Utviklingsmidler

http://www.nb.
no/Bibliotekutvikli
ng/Utviklingsmidle
r/Utlysning-avprosjekt-ogutviklingsmidlerfor-2015

01.10. 2015?
NB! Ekstra utlysning
vinter 2015. Pott 22
millioner. Forbeholdt
folkebibliotekene.
Rapportering:
Flerårige prosjekter –

01.10.2015.
Avsluttede prosjekter:
Senest 3 måneder etter
prosjektets avslutning.

Norad

15. des. 2014

Nordisk kulturfond Ansøgningsfrister 2015:
2. februar
9. april
1. september
2. november

Nordisk
ministerråd
(NORDBUK og
Nordisk kulturfond
innunder her)

Kultur- och
konstprogrammet

Ikke lagt ut lenke
til søknader 2016.

Informasjonsstøtte:
Informasjonsstøtten skal gå
til frivillige organisasjoner,
lag og institusjoner i hele
Norge som vil arbeide med
folkeopplysning og stimulere
til debatt om utviklingsspørsmål i Norge.

http://www.norad.
no/no/tilskudd/s%
C3%B8kst%C3%B8tte/frivill
igeorganisasjoner/inf
ormasjonsst%C3%
B8tte

Fonden har til opgave at
fremme det kulturelle
samarbejde mellem de
nordiske lande Danmark,
Finland, Island, Norge og
Sverige, samt de
selvstyrende områder
Færøerne, Grønland og
Åland. Fonden yder bidrag til
aktiviteter, som præges af
kvalitet, fremsynethed,
tilgængelighed og variation,
hvor både traditionelle og
nye arbejdsformer kan
udvikles.
Bidrag kan bevilges til
eksempelvis konferencer,
koncerter, turnéer,
udstillinger og festivaler

http://www.nordis
k
kulturfond.
org/

Flere sider med info om
støtteordninger.

http://www.norde
n.org/no/nordiskministerraad/stoet
teordninger-ogprosjekter

Produktionsinriktad
verksamhet:
05.02.15, 20.08.15

Stängs

Kompetensutveckling:

Stängs

05.02.15, 20.08.15
NORDBUK
stödprogram:
30.03.15, 14.09.15

Stängs

Norsk kulturråd

Flere datoer, se:
http://www.kulturradet.n
o/kalender?tema=0

Flere programområder, les
her:
http://www.kulturradet.no/s
ok-stotte

http://
kulturradet.no/

Sametinget

Mange muligheter,
datoer for 2015 ikke
offentliggjort ennå. Sjekk
nettet.

Gir støtte til flere områder.

http://www.samet
inget.no/Stipendog-tilskudd

Sparebankstiftelsen

01.02. 2015 og
01.09. 2015

Kunst og kultur
Vi vil øke interessen for og
forståelsen av kunst og
kultur, spesielt blant barn og
unge. Det gjør vi gjennom å
støtte prosjekter som sørger
for god formidling og innbyr
til deltakelse. Formidlingen
skal bidra til å gjøre
kunstverket tilgjengelig både fysisk og intellektuelt. I
tillegg er vi opptatt av
kvalitet og av å skape gode
møteplasser mellom
kunstnere og publikum.

http://sparebankst
iftelsen.no/Soekestoette
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