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Filmkulturelle tiltak
Ønsker du å lage et filmarrangement? Her kan du søke om tilskudd til
filmarrangementer som retter seg mot et allment publikum. Du må ha lest
forskriften før du søker.

LOGG INN OG SØK TILSKUDD HER

Søknadsfrister
Hvem kan søke
Ordningen retter seg mot arrangører av:
Filmformidlingstiltak med kulturelt eller pedagogisk formål, for eksempel visning av
film i kulturell, kunstnerisk, historisk, samfunnsrelatert eller lokal kontekst
Seminarer eller presentasjoner (innledning eller foredrag) knyttet til film
Arrangementer med fokus på kortfilm og dokumentarfilm
Mindre filmfestivaler som søker tilskudd under 100.000 kroner
Den som søker, må være en organisasjon, stiftelse eller selskap registrert i
Enhetsregisteret.
Er du arrangør av filmfestival og vil søke om mer enn 100.000 kroner, må du søke
under egen festivalordning.
Formål
Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og
barn, og stimulere filmkulturen i Norge.
§ 4. Tilskudd til arrangementer og visning

Dette kan du søke om
nfi-xpprod.customer.enonic.io/admin/portal/preview/draft/nfi/sok-tilskudd/filmformidling/filmkulturelle-tiltak
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Du kan søke om prosjektmidler, for eksempel til markedsføring, honorarer og reise og
opphold for gjester.
Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

Vilkår for tilskudd
Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte.
Tiltakets startdato må være minst to måneder etter søknadsfrist.
Arrangementet må være åpent for et allment publikum.

Viktige krav til søknaden
Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
Dokumentasjon på at du er en profesjonell arrangør
Prosjektbeskrivelse
Budsjett
Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert
Slik saksbehandler vi
Prioritering og vekting av søknader
Vi gjør en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av søknadene opp mot hverandre og legger
særlig vekt på:
Tiltakets kvalitet
Tiltakets kunstneriske, kulturelle eller pedagogiske profil
Hvordan du når din målgruppe
Økonomisk, faglig og praktisk gjennomføringsevne
Vi vil prioritere tiltak som rettes mot filmer utenfor ordinær distribusjon.
Vi vil ikke prioritere tiltak som du kan søke om under andre ordninger, for eksempel lokale filmog kinotiltak, lanseringstilskudd eller regionale tiltak for barn og unge . Det samme gjelder
støtte til filmpriser, som kan gis som en del av tilskudd til filmfestivaler.
Saksbehandling
Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
Saksbehandler ved NFI behandler søknaden.
Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI
MENY
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LOGG INN OG SØK TILSKUDD HER

Kontakt
For spørsmål om saksgang og formalia
Christina Iverson
Rådgiver innkjøpsordninger
+47 917 35 598
christina.iverson@nfi.no

For spørsmål om kriterier og faglig innhold
Ole Petter Bakken
Rådgiver tilskudd arrangement/visning/Cinematek/filmklubb
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken@nfi.no

Postadresse
Postboks 482 Sentrum
0105 Oslo
Besøksadresse Oslo
Dronningens gate 16
0152 Oslo

Kontakt
E-post: post@nfi.no
Telefon: +47 22 47 45 00
Besøksadresse Bergen
Media City Bergen
Lars Hilles gate 30
5008 Bergen
nfi-xpprod.customer.enonic.io/admin/portal/preview/draft/nfi/sok-tilskudd/filmformidling/filmkulturelle-tiltak
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Orgno. 892 211 442
Personvernerklæring

Faktura til NFI
Abonner på vårt nyhetsbrev
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