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Kriterier for egenproduksjoner finansiert av spillemidler fra Den kulturelle skolesekken, 
Troms og Finnmark fylkeskommune  
 
Det kan søkes midler til realisering av nye grunnskoleproduksjoner i kommunene i Troms 
og Finnmark fylke.  
 

  

 Tilbudet gjelder ikke 100%-kommuner.  
   
HVEM - Kommunekontakten kan søke for samarbeidsprosjekter med:  

• Skoler i samarbeid med en eller flere kunstnere   

• Kunstnere i samarbeid med en eller flere skoler  

• Kulturinstitusjoner i samarbeid med en eller flere skoler  
  
HVA – De søkbare midlene skal gi mulighet til å realisere egne prosjektet der kultur og skole 
samarbeider.  Midlene skal:  

• Stimulere til forpliktende samarbeid mellom skole, kunstnere og samfunn  

• Støtte prosjekter som kommer i tillegg til det arbeidet skolene allerede gjør  

• Gå til aktiviteter som oppfyller de nasjonale målene for Den kulturelle skolesekken  
  
HVORFOR – Øke muligheten for å lage egne profesjonelt baserte produksjoner i kommuner.  
Midlene skal gå til samarbeid med profesjonelle kunstnere, som bidra til å realisere ideer som kommer 
fra elevene og fra de som jobber med Den kulturelle skolesekken. De skal være tilbud som kommer i 
tillegg til det som skolene allerede gjør i dag, og ikke erstatte tradisjonelle eller eksisterende aktiviteter.  
  
HVORDAN - Finn en partner!  
Som vedlegg til søknader skal det foreligge en underskrevet intensjonsavtale mellom partene i 
samarbeidet. Om en kommune vil sende inn flere søknader skal kulturkontakten sende inn dem inn 
samlet, med en oversikt over prioritert rekkefølge.  
  
NÅR – En dag, en uke, én måned, et år?  
Prosjektet kan vare over en dag eller lengre. Dette avhenger av type prosjekt og hva som skal realiseres.  
Prosjektet skal gjennomføres inneværende skoleår. 
  
HVOR MYE  
Det gis støtte på inntil 75 % av kostnadsrammen for prosjekter. Tilskuddsbeløpet er begrenset oppad 
til kr. 50 000. Søknader på under kr. 10 000 behandles ikke.  
Støtten dekker utelukkende kostnader for profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere, innenfor følgende 
poster: honorar, reise, diett, opphold, samt materiell dersom det er et behov.  
Det gis ikke tilskudd til skoleturer, lærerlønninger, vikarutgifter, rene materialutgifter eller 
investeringsutgifter, inngangsbilletter på museer og lignende. Egenandel kan beregnes med inntil  
kr. 500 pr time, alle kostnader inkludert.  
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For mer informasjon, ta kontakt:  
Ta gjerne kontakt med DKS Troms og Finnmark dersom dere vil diskutere en produksjonsidé eller for å 
få tips om aktuelle kunstnere for det prosjektet dere ønsker å søke støtte til.   
 
Søknadsfrist er 1. desember 2022. Elektronisk søknadskjema benyttes. Søknadene skal være ferdig 
behandlet innen en måned. Det gjennomføres et kontaktmøte mellom kommunekontakt og DKS Troms 
og Finnmark før prosjektstart (per telefon eller videokonferanse).   
  
Avslutning og rapportering  
Når prosjektet er ferdigstilt skal en evalueringsrapport med dokumentasjon i form av bilder, video, 
lydfiler etc. leveres DKS Troms og Finnmark, sammen med en regnskapsoversikt og kopi av underbilag. 
Regnskapet skal inngå i kommunenes årlige DKS-regnskap.  
Tilskuddsbeløpet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av rapport og regnskap.  
  
Søknad sendes på elektronisk skjema, som finnes her: Søknadsskjema  
 
 

 

 

 

https://skjema2.tffk.no/viewer/tffk/confirmprivacylogin?shortname=54_72&returnUrl=https%3A%2F%2Fskjema2.tffk.no%2Fviewer%2Ftffk%2F54_72&userLoggedInWithSecurityLevel=0&requiredSecurityLevel=4

