KORO si tilskotsordning for produksjon av kunst i offentlege uterom
(URO)
RETTLEIING TIL SØKNAD
DET DIGITALE SKJEMAET

Les utlysingsteksten til URO, utfyllande avgjerder og denne rettleiinga før du fyller ut
søknaden. For at KORO (URO) skal behandle søknaden, må du fylle ut alle dei obligatoriske
opplysningane.
Det er ikkje mogleg å lagre søknaden undervegs i utfyllinga, så vi råder deg derfor til å ha alle
relevante opplysningar klare på førehand. Alle dokumenta du skal laste opp, må vere
ferdigstilte i desse formata: PNG, JPG, PDF. Ingen av vedlegga kan overstige 2 MB, elles får
du ikkje sendt inn søknaden.
SØKNADEN MÅ INNEHALDE:
NB: Alle punkta merkt med * må fyllast ut!
OPPLYSNINGAR OM PROSJEKTANSVARLEG
• Søkar* Vel alternativ:
1. Privatperson
2. Kommune/fylkeskommune
3. Organisasjon
4. Anna Skildre kva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namn på prosjektansvarleg/kontaktperson*
Den ansvarlege for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet
Namn på organisasjon Eventuelt kommune/fylkeskommune
Organisasjonsnummer
Adresse*
Postnummer*
Poststad*
Land
E-post*
Telefon*
Nettside

OPPLYSNINGAR OM PROSJEKTET
• Kva søknaden gjeld* Vel alternativ:
1. Kunstprosjekt i offentlege uterom Produksjon
2. Forprosjekt til kunst i offentlege uterom Research eller anna førebuande arbeid
3. Formidlingsprosjekt knytt til kunst i offentlege uterom Dokumentasjon og
formidling av mellombelse prosjekt, film og tekstproduksjon, trykksaker, nye
nettbaserte formidlingsformer eller anna

4. Faglege prosjekt som fremjar kunst i offentlege uterom Seminar, symposium,
workshop, publikasjon eller anna
•
•
•
•

Namn eller arbeidstittel på prosjektet*
Samarbeidspartnar(ar)*
Eigarforhold* Kan vere den same som søker/prosjektansvarleg, eller ein
samarbeidspartnar
Drifts- og forvaltningsansvar* Kan vere den same som søker/prosjektansvarleg, eller ein
samarbeidspartnar

•

Søker du om produsentbistand frå KORO (URO)? Ja / nei
Skriv eventuelt kvifor prosjektet treng KORO som produsent. Skildringa kan ha ei lengde
på inntil 100 ord. I kunstprosjekt der KORO er produsent, blir prosjektleiaren normalt
utnemnd av KORO. Som produsent har KORO ansvar for prosjektleiing, organisering,
formidling og dokumentasjon av prosjektet.

•
•

Forventa prosjektstart*
Forventa sluttdato*

KOR LIGG PROSJEKTET*
• Stad/by
• Kommune
• Fylke
• Annan sted For eksempel internett eller utlandet
PROSJEKTSKILDRING
• Kort prosjektskildring*
Prosjektskildringa i skjemaet må vere på mellom 350 og 500 ord. Skildringa vil vere
vurderingsgrunnlaget for fagutvalet i behandlinga av søknaden. Prosjektskildringa bør
innehalde ei kort utgreiing om bakgrunnen for og ideen bak prosjektet og korleis
prosjektet er relevant for URO. Den skal også innehalde ein plan for formidling og
dokumentasjon av kunstprosjektet. (KORO har rett til å publisere denne teksten i
opphavleg eller redigert form på nettsida vår dersom prosjektet får tilskot.)
•

Praktisk gjennomføring og framdriftsplan*
Skildre kva for kunstnariske, faglege, tekniske og praktiske ressursar som er nødvendige
for at prosjektet skal kunne gjennomførast, og korleis det skal organiserast. Set også opp
ein kort framdriftsplan. Teksten kan vere på maks 200 ord.

FINANSIERING
• Søknadssum URO*
• Eigenandel*
• Anna finansiering*
• Vedlegg: Budsjett- og finansieringsplan*
Dette vedlegget skal vise kostnadene og eigenfinansieringa til prosjektet, inntektene ein
reknar med, annan støtte og andre middel ein har søkt om. Vedlegg må vere i PDFformat. (NB: Dette vedlegget er obligatorisk.)

ANDRE VEDLEGG (valfrie)
Søkarane kan også laste opp andre dokument (maks tre) som er relevante for behandlinga av
søknaden, for eksempel CV, utdjupande skildring av prosjektet eller dokumentasjon.
Filformat: PNG, JPG, PDF.
Fysiske vedlegg i form av publikasjonar, trykksaker, DVD-ar og liknande skal sendast til KORO
i eitt eksemplar. Materialet vil ikkje bli returnert. Merk sendinga med «Vedlegg til søknad
URO» og tittelen på prosjektet. Adressa er: KORO, Postboks 6994, St. Olavs plass, 0130 Oslo.
(21.01.2015)

