Rom for kultur 2018

Prosjektarbeid og søknadsskriving
Harstad

30.01.2018

Sjøvegan

31.01.2018

Finnsnes

01.02.2018

Tromsø

05.02.2018

Sørkjosen

07.02.2018

Oteren

08.02.2018

Prosjektarbeid
•

Idé og oppstart
•
•

•

En god plan
•
•

•

Ansvar –og oppgavefordeling
Fremdriftsplan

Praktisk gjennomføring
•
•
•

•

Tilrettelegge for en god prosess
Kartlegge behovet

Hvem gjør hva og når?
Byggeplan
Motivasjon og dokumentasjon

Evaluering

God prosess = suksess
• Steg 1 – noen har luftet en idé:
 Status i dag og behov fremover
 Første ressursavklaring: penger og folk

• Steg 2 – involvering = forankring
 Idédugnad
 Nye ideer, nye brukere, engasjement, eierskap og felles mål

• Steg 3 – konkretisering av ideer og behov
 Idéforvaltning og forventningsavklaring

En god PLAN
• ANSVAR og OPPGAVER





Hvem tar ansvar for hva?
Definer arbeidsgruppe
Definer prosjektleder
Hvilke oppgaver må gjøres?

• FREMDRIFTSPLAN
 = en oversikt over ALT som skal skje, når det skjer, og
hvem som har ansvar for oppgaven, og hvem som
utfører
 Levende dokument
 Tilgjengelig for alle

Praktisk organisering i byggefasen
•

Ansvar og oppgaver




•

Byggeplan / gjennomføringsplan






•

= en oversikt over ALT som skal skje, når det skjer, og hvem som har
ansvar for oppgaven, og hvem som utfører
Dugnadslister
Levende dokument
Tilgjengelig for alle

Motivasjon


•

Hvem tar ansvar for hva?
Definer prosjektleder / byggeleder
Definer byggelag / arbeidslag

Engasjement og dugnadsarbeid

Dokumentasjon

• Oppsummering: hvordan
gikk det egentlig?
• Er det nye huset blitt som
forventet?
• Er ny bruk blitt som ønsket?

• Hva gjenstår?

Suksessfaktorer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å sette tydelige mål og skape felles forståelse for oppgaven
Å vise hverandre gjensidig respekt, forpliktelse og ansvar
Å skape en klar oppgave- og rollefordeling
Å bli enige om grunnleggende regler for hvordan man skal jobbe
sammen
Å gi hverandre støtte og tillit
Å kommunisere åpent og ærlig
Å vise vilje til å se en sak fra flere sider
Å sette felles standarder og krav til arbeidet som skal utføres
Å følge opp og evaluere både arbeidsgruppene og prosjektet
underveis
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Søknadsportal: www.anleggsregisteret.no

Søknadsskriving
•
•
•

Hva gjør en søknad god eller dårlig?
Hva må være med?
Hva er en god prosjektbeskrivelse?

•

Ulike tilskuddsordninger

•
•

Budsjett
Finansieringsplan

•

Vedlegg

SpareBank 1 Nord-Norge gavefond
SpareBank 1 Nord-Norge –
Kulturnæringsstiftelsen

Hva må være med?

Gjensidigestiftelsen
Legathåndboken
Sparebankstiftelsen DNB

•

Formelle krav til innhold og vedlegg
• fyll ut det de spør om
• vær sikker på at du oppfyller kravene som søker!

Kulturrådet - Rom for kunst
Spillemidler til lokale kulturbygg
Ekstrastiftelsen
Musikkutstyrsordningen
Instrumentfondet

Frifond

•

Hovedregel:
• Hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og
gjennomføring
• Prosjektbeskrivelse
• Fremdriftsplan med forventet start –og
avslutningstidspunkt
• Hvor skal tiltaket skje?
• Budsjett og finansieringsplan
• søknadssum

Norske kunstforeninger – utstyrsstøtte
Kulturminnefondet
Midler til fredete bygninger og
kystkultur
Redningsplanken
Troms fylkeskommune,
kulturminneforvaltning – tilskudd til
istandsetting
(samleside over statlige og
fylkeskommunale ordninger)
Norsk kulturarv
Stiftelsen UNI
Nasjonalbibliotekets tilskuddsordninger
for bibliotekutvikling

SpareBank 1 Nord-Norge gavefond
SpareBank 1 Nord-Norge –
Kulturnæringsstiftelsen

Hva er en god prosjektbeskrivelse?

Gjensidigestiftelsen
Legathåndboken
Sparebankstiftelsen DNB

Kulturrådet - Rom for kunst
Spillemidler til lokale kulturbygg

•
•
•

Hva er det konkret dere skal gjøre?
Prosjektets formål og bakgrunn
Hvordan har dere tenkt å gjennomføre prosjektet
og hva trengs for å få det til?

Ekstrastiftelsen
Musikkutstyrsordningen
Instrumentfondet

Frifond
Norske kunstforeninger – utstyrsstøtte
Kulturminnefondet
Midler til fredete bygninger og
kystkultur
Redningsplanken

•

Hva er viktig informasjon og hva er overflødig
informasjon?

Troms fylkeskommune,
kulturminneforvaltning – tilskudd til
istandsetting
(samleside over statlige og
fylkeskommunale ordninger)
Norsk kulturarv
Stiftelsen UNI
Nasjonalbibliotekets tilskuddsordninger
for bibliotekutvikling

SpareBank 1 Nord-Norge gavefond
SpareBank 1 Nord-Norge –
Kulturnæringsstiftelsen
Gjensidigestiftelsen

Ulike tilskuddsordninger

Legathåndboken
Sparebankstiftelsen DNB
Kulturrådet - Rom for kunst
Spillemidler til lokale kulturbygg
Ekstrastiftelsen

•

Musikkutstyrsordningen

Alle tilskuddordninger har et eget formål med sin
ordning

Instrumentfondet

Frifond
Norske kunstforeninger – utstyrsstøtte
Kulturminnefondet

•

•

Hvordan er prosjektet ditt relevant for den
ordningen du søker?
Få frem det som gjør at det er i tråd med
formålet / retningslinjene for ordningen?

Midler til fredete bygninger og
kystkultur
Redningsplanken
Troms fylkeskommune,
kulturminneforvaltning – tilskudd til
istandsetting
(samleside over statlige og
fylkeskommunale ordninger)
Norsk kulturarv
Stiftelsen UNI
Nasjonalbibliotekets tilskuddsordninger
for bibliotekutvikling

SpareBank 1 Nord-Norge gavefond
SpareBank 1 Nord-Norge –
Kulturnæringsstiftelsen

Budsjett og finansieringsplan

Gjensidigestiftelsen
Legathåndboken
Sparebankstiftelsen DNB

•

Budsjett
•
•
•
•
•
•

Realistiske, avrundede kostnader (anslag)
Spesifiser kostnader som ordningen kan dekke
Stå i forhold til prosjektbeskrivelsen
Offentlige tilskudd, private sponsorer/ gaver
Kommentarer til budsjett
Dugnad og egenandel

Kulturrådet - Rom for kunst
Spillemidler til lokale kulturbygg
Ekstrastiftelsen
Musikkutstyrsordningen
Instrumentfondet

Frifond
Norske kunstforeninger – utstyrsstøtte
Kulturminnefondet
Midler til fredete bygninger og
kystkultur
Redningsplanken

•

Finansieringsplan
• Ingen fullfinansierer prosjektet ditt, begynn tidlig å finne mulige
midler lokalt, regionalt, nasjonalt. Hvor mye kan du søke fra
hvem?
• Gratis varer og tjenester osv skal finnes som likt beløp både i
kostnad og finansieringsplanen
• Summene må stemme

Troms fylkeskommune,
kulturminneforvaltning – tilskudd til
istandsetting
(samleside over statlige og
fylkeskommunale ordninger)
Norsk kulturarv
Stiftelsen UNI
Nasjonalbibliotekets tilskuddsordninger
for bibliotekutvikling

SpareBank 1 Nord-Norge gavefond
SpareBank 1 Nord-Norge –
Kulturnæringsstiftelsen

vedlegg

Gjensidigestiftelsen
Legathåndboken
Sparebankstiftelsen DNB

•

= dokumentasjon

Kulturrådet - Rom for kunst
Spillemidler til lokale kulturbygg
Ekstrastiftelsen

•

Sjekk hver ordning hva den enkelte krever

Musikkutstyrsordningen
Instrumentfondet

Frifond
Norske kunstforeninger – utstyrsstøtte

•

Eksempler; utskrift grunnbok, vedtekter,
årsberetninger, årsregnskap, leiekontrakter,
program, osv osv

Kulturminnefondet
Midler til fredete bygninger og
kystkultur
Redningsplanken
Troms fylkeskommune,
kulturminneforvaltning – tilskudd til
istandsetting
(samleside over statlige og
fylkeskommunale ordninger)
Norsk kulturarv
Stiftelsen UNI
Nasjonalbibliotekets tilskuddsordninger
for bibliotekutvikling

•
•
•
•
•
•
•

https://romforkultur.tromsfylke.no
http://www.godeidrettsanlegg.no/
www.musikklokaler.no
www.byggogbevar.no
Universell Utforming Direktoratet for Byggkvalitet
Universell Utforming Bufdir
Universell Utforming Husbanken

