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Kulturutvekslings-

programmet i Tsjekkia 

│ Total pott: 2, 5 millioner euro (ca. 21 millioner kroner) Første 

runde: 65 % av midlene skal fordeles 

│ Mål: Å presentere samtidskunst og kultur til et bredt publikum 

│ Nye forestillinger, tverrfaglige og utstillingsprosjekter, konserter 

innen områdene scenekunst, visuell kunst, musikk og filmkunst.  

│ Søknadsfrist:  9. april 2014 (tentativ) 

 

Utlysning i to runder:  



│Festival, forestilling (arrangørstøtte)  

Krav om partnerskap 

 

│Nytt tverrfaglig prosjekt : produksjon og visning i ett år 

Frivillig partnerskap 

 

│Ny forestilling/performance: produksjon og visning i ett år 

Frivillig partnerskap 

 

│Visning av eksisterende produksjon i ett år 

│Frivillig partnerskap 

 

│Workshops, kurs, konferanser i samarbeid med partnere 

Krav om partnerskap 

 

 

1. Scenekunst 



│Utstillingsprosjekt 

Frivillig partnerskap 

 

│Programmering og visning av ettårig utstillingsprosjekt 

Frivillig partnerskap 

 

│Workshops, kurs, konferanser i samarbeid med partnere 

Krav om partnerskap 

 

2. Visuell kunst 



│Musikkfestival (arrangørstøtte) 

Krav om partnerskap 

 

│Konsert 

Frivillig partnerskap 

 

│Workshops, kurs, konferanser i samarbeid med partnere 

Krav om partnerskap 

 

 

3. Musikk 



│Kreativ workshop for manusforfattere, kurs, 

konferanser, seminar som utvider nettverk og bygger 

kompetanse på området «screen writing» 

Krav om partnerskap 

 

│Filmfestival eller filmvisning (arrangørstøtte) 

Krav om partnerskap 

 

 

4. Filmkunst 



│Prosjekttilskudd: min. 10 000 og maks. 160 000 euro 

│Tilskuddet kan dekke inntil 90% av prosjektkostnadene 

│Maks 10 % til prosjektadministrasjon 

│Partnerskap: I noen tilfeller frivillig (men sterkt anbefalt) og i andre 

tilfeller for den tsjekkiske søkeren) 

│Prosjektet må være gjennomført innen 30. april 2016 

 

 

Prosjekttilskudd og partnerskap 



Hvem kan søke?  

│Organisasjoner og enkeltpersoner i Tsjekkia som har sitt 

hovedvirke innen kulturfeltet 

│Offentlige kulturvirksomheter (nasjonalt, regionalt, lokalt) 

│Ikke-statlige kulturorganisasjoner (NGO), non-profit 

organisasjoner og foretak , og enkeltpersoner som i løpet av de 

siste tre år har vist fremragende resultater i sitt kunstneriske 

virke 

Hvem kan være partner?  

De samme type organisasjoner og enkeltstående kunstner 

 



Hvordan vurderes søknaden? 

Kunstnerisk bakgrunn: 15 poeng 

│Erfaring fra tidligere prosjekter, mottakelse for sitt kunstneriske virke 

Prosjektets betydning: 30 poeng 

│Graden av originalitet, innovasjon, kreativitet, estetiske og andre verdier 

│Evne til å nå målgruppene 

Prosjektets relevants: 10 poeng 

│Bygger bilaterale relasjoner, fremmer minoriteters kulturutrykk, kulturdialog 
og europeisk identitet 

Prosjektstruktur og gjennomføroingsevne:31 poeng 

│Realistisk prosjektstruktur og tidsplan for gjennomføring av prosjektet og 
aktivitetene 

│Roller mellom partnere er tydelig, risikomomenter er beskrevet 

│Realistiske plan for å oppnå synlighet og nå målgrupper 

Effektivitet og langsiktighet: 14 poeng 

│Adekvat budsjett i forhold til foreslåtte aktiviteter.  

│Langsiktighet, mulighet for fortsatt samarbeid eller videreføring av tiltak 

 

 

 

 



Hva skjer med søknaden? 

│1. Den tsjekkiske prosjekteieren sender inn i en elektronisk 

søkerportal innen 9. april 2014.  

│2. Formell screening (administrative og tekniske kriterier) 

│3. Faglig, kvalitetsmessig vurdering av tsjekkiske eksperter 

│4. Rangert innstilling til «Selection Committee» der Kulturrådet   

deltar i rådgivende funksjon 

│5. «Selection Committee» legger frem endelig forslag 

│6. Tildeling/begrunnet avslag fra programoperatøren (Det 

tsjekkiske finansdepartementet) 

 



│Formål:  

│Møte en potensiell partner  i Romania eller i giverlandene 

│Lære mer om programmet og møte de ansvarlige i Tsjekkia 

│Tilskudd: 

│Dekker to hotellovernattinger og flyreise 

│Søknadsfrist:  Så fort som mulig og senest 15. januar 

 

Programlansering og partnerseminar i Praha 

5. og 6. februar 





Det tsjekkiske finansdepartementet, i samarbeid med 

Kulturdepartementet er ansvarlig for programmet 

 

Utlysningen og mer informasjon:  

 

http://www.norskefondy.cz/?lang=en 

 

 

 

 

 KONTAKT:  

Det tsjekkiske kulturdepartementet 

Telefon:  

• + 420 257 085 536 (Ing. Jan Hrdlička) 

• +420 257 085 517 (Ing. Vladimír Študent) 

 

email: fondyehp@mkcr.cz 

 

 

http://www.norskefondy.cz/?lang=en
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