SØKNAD – INNOVASJONSDUGNAD FOR FREMTIDENS KULTURARBEIDSPLASSER
Innledning
Cultiva ønsker å bidra til å opprettholde og utvikle arbeidsplasser i kulturlivet i Kristiansand i den
vanskelige tiden vi er inne i. Utlysningen skal stimulere til nytenkning om produksjon og formidling
innen kulturfeltet.
Målgruppe
Støtte kan gis til selskaper, institusjoner, organisasjoner og ad-hoc grupperinger med tilknytning til
Kristiansand. Det kan ikke søkes støtte til interne utviklingsprosjekter uten eksterne
samarbeidspartnere. For ad-hoc grupperinger må en av søkerne utpekes som prosjektansvarlig
overfor Cultiva.
Søknadsfrist
Søknad sendes innen tirsdag 14. april 2020 kl. 24.00 til innovasjonsdugnad@cultiva.no.
Prioriteringer
Det kan søkes om prosjektmidler til innovative, fremtidsrettede og kortsiktige prosjekter innenfor
Cultivas virkemidler kunst, kultur og kreativitet. Nye digitale produksjons- og formidlingsformer vil
bli vektlagt. Prosjektene vil bli vurdert i forhold til forventet bidrag til digitalisering, bærekraft,
innovasjon, samarbeid på tvers av sektorer/bransjer og kvalitet.
Størrelse på tilskudd
Potten på kr 1 500 000 vil bli fordelt på inntil 15 prosjekter. Det kreves ikke egenfinansiering, og
midlene kan benyttes til å dekke lønnsmidler, innkjøp av tjenester og andre relevante
prosjektkostnader.
80 % av tilskuddet utbetales etter positivt svar på søknad. De resterende 20 % av tilskuddet
utbetales etter mottak av enkel sluttrapport og enkelt prosjektregnskap.
Forutsetninger
Søker(e) bekrefter ved innsendelse av søknaden at opplysningene i søknaden er riktige, og
samtykker til at Cultiva kan bruke innholdet i prosess med søknadsbehandlingen. Cultiva ivaretar
personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket
for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR).
Søker(e) godtar ved innsendelse av søknaden at det kan kreves avkorting, eventuelt hel eller delvis
tilbakebetaling av utbetalte midler dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene
for tilskuddet.
Cultiva har ikke ansvar for prosjekter som settes i gang før søker har fått svar på søknaden.
Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 24. april 2020.
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SØKER(E)
Ansvarlig organisasjon (navn, adresse og organisasjonsnummer):

Kontaktperson/prosjektansvarlig (navn, telefon og e-post):

Samarbeidspartnere (navn, adresse og organisasjonsnummer):
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PROSJEKT
Bakgrunn for prosjektet:

Formål – hva skal oppnås gjennom prosjektet?

Produksjons- og formidlingsform:

Målgruppe:

Prosjektbeskrivelse – beskriv kortfattet prosjektets innhold og tiltak (jfr. kostnadsoverslag):
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Fremdriftsplan for prosjektet (tidsplan, milepælsplan e.l.):

Andre viktige opplysninger om prosjektet:

Annen relevant informasjon kan vedlegges, men all nødvendig informasjon MÅ fremgå av selve
søknadsdokumentet.
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ØKONOMI
Kostnadsbudsjett:

Beløp

Kostnadsbeskrivelse og beregningsgrunnlag

Sum

Kr ….......

Finansieringsplan:

Beløp

Prosjektinntekter (salg etc.)
Støtte fra Cultiva (søknadssum)
Andre finansieringskilder

Sum

Kr ….....
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