RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE 2017
Vest-Agder-museet utlyser i 2017 kr 200 000 i prosjektstøtte. Søknadsvilkårene er som følger:
1. HVEM KAN SØKE?
Museer og samlinger i Vest-Agder uten fylkeskommunalt driftstilskudd kan søke om
prosjektmidler. Det åpnes også for søknader om støtte til kultur- og naturhistoriske enkelttiltak i
regi av andre ikke-kommersielle aktører i fylket.
2. SØKNADSFRISTER
Det blir to søknadsfrister, 1. februar 2017 og 15. august 2017, begge med en ramme på
kr 100 000 (NB! Nytt av året!). Midler som ikke deles ut etter første søknadsrunde blir overført til
andre runde. Svar på søknadene vil bli offentliggjort senest 1. mars og 15. september 2017.
3. HVILKE PROSJEKT/TILTAK KAN DET SØKES OM?
Det kan søkes økonomisk tilskudd og/eller faglig bistand (gratis rådgiving) til tiltak som vil
forbedre tilbudet overfor publikum:
- utstillinger eller tilrettelegging av gjenstandsmateriale, f.eks. skilting, belysning og registrering
- pedagogiske tiltak
- konservering av gjenstander
- restaurering og istandsetting av museumsbygninger (forutsetning for prosjektstøtte er at det
brukes sertifiserte firma som godkjennes av Vest-Agder-museet)
- undersøkelser som er relevante for gjenstandsmaterialet
- spesielle sikringstiltak
- andre utviklingstiltak på det kultur- og naturhistoriske feltet
Som en hovedregel gis det ikke tilskudd til nybygg eller tilskudd til flytting av bygninger.
Heller ikke finansiering av stillinger vil bli prioritert.
4. KRAV TIL SØKNADEN
Søknaden må inneholde:
- navn og kontaktinformasjon på institusjon og prosjektleder
- en beskrivelse av hva det søkes om tilskudd eller faglig bistand til
- tidspunkt/periode/framdriftsplan
- budsjett (lønn og driftsmidler). Oppgi også om andre instanser søkes om midler
5. VILKÅR FOR UTBETALING
Tilskuddet utbetales når rapport og regnskap for prosjektet mottas. Rapporten bør inneholde
bilder av de gjennomførte tiltak. Beløpet kan også utbetales som forskudd - etter særskilt
søknad. Rapporteringsfrist er to måneder etter at tiltaket er avsluttet, eller senest 1. desember
2017. Hvis fristen ikke overholdes kan tildelingen trekkes tilbake og midlene omfordeles. Tiltak
som ikke vil bli avsluttet i 2017, må varsles særskilt innen 1. desember 2017.

