Nyhetsbrev februar 2021
Til kulturinstitusjoner og kulturaktører i Viken fylke
Tema for nyhetsbrev 2/2021: Orientering om tilskuddsordninger

Seksjon Kulturutvikling inviterer til informasjonsmøter om tilskuddsordninger:
Kunst- og kulturprosjekter andra halvår 2021
Kulturtilskudd skal bidra til å realisere Viken fylkeskommunes planer for kunst- og kulturfeltet.
Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Vikens
innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og
kulturfeltet. Tilskudd kan bevilges til aktører, produsenter, organisasjoner, kommuner og
andre sammenslutninger som planlegger gjennomføring av kulturtiltak i tråd med ordningens
formål, og som ikke mottar fast årlig driftsstøtte fra Viken fylkeskommune.
Tilskudd til kunst og kulturprosjekter i Viken har søknadsfrist 15. mars for prosjekter i andre
halvår 2021. I den forbindelse inviterer vi til et åpent digitalt informasjonsmøte om
ordningen og om innsending av søknad
Mandag 8. mars kl. 12.00 – 13.00
Påmeldingsfrist 4. mars

Meld deg på her

Møtet avholdes på Zoom. Program og lenke for pålogging til møtet sendes i e-post til
påmeldte dagen før.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Margrethe Corneliussen på e-post margrethec@viken.no

Stimuleringsordningen for internasjonalt kulturarbeid
Ordningen skal først og fremst gi aktører i kulturlivet i Viken mulighet til å utvikle prosjekter i
internasjonale partnerskap, og gjennomføre søknadsprosesser til ulike ordninger.
Forutsetningen er at søker har etablert, eller skal etablere, samarbeid med andre
internasjonale kulturvirksomheter, med sikte på å nå opp i konkurransen om tilskudd fra
internasjonale finansieringsordninger. Aktuelle programmer er: Kreativt Europa, EØS-midler
for kultur, Erasmus + og/eller Nordiske kulturmidler.

Tilskudd til stimuleringsordningen i Viken har søknadsfrist 1. april
I den forbindelse inviteres det til nettverksmøte for informasjon om internasjonalt
kulturarbeid i Viken, internasjonale ordninger og internasjonalt kultursamarbeid
Torsdag 18. mars kl. 12.00 – 14.00
Påmeldingsfrist 16. mars

Meld deg på her

Møtet avholdes på Zoom. Program og lenke for pålogging til møtet vil bli sendt ut innen kort
tid. Eventuelle spørsmål kan rettes til Øivind Nordal på e-post oivindno@viken.no

På fylkeskommunens nettside kan du finne informasjon, retningslinjer og søknadsfrister for
de ulike søkbare tilskuddsordningene på kulturfeltet: Søk tilskudd til kultur, stipend og priser Viken fylkeskommune

Vedrørende utsendelser:
Dersom du ønsker å reservere deg mot tilsendt informasjon, eller kjenner noen som ønsker
slik informasjon fra seksjon Kulturutvikling i Viken fylkeskommune om støtteordninger,
søknadsfrister, seminarer og webinarer, gi oss en tilbakemelding på e-post
kulturutvikling@viken.no

