____________________
sted og dato

SØKNAD OM UTSTILLINGSSTØTTE
Jeg er over 60 år og skal ha separatutstilling i

(utstillingssted)

(tidsrom)

Budsjetterte egenutgifter:
innramming
utstillingsutstyr
transport
plakat/katalog
vernissage
annet

kr ……………….
kr ……………….
kr ……………….
kr ……………….
kr ……………….
kr ……………….

sum

kr

Jeg har ikke mottatt utstillingsstøtte tidligere
Jeg har mottatt utstillingsstøtte i (årstall):
20......
20......
20......

Jeg får støtte til denne utstillingen fra .............................................med kr...........................
Jeg søker om kr......................... (maksimalt kr. 30.000)
Vedlagt følger kopi av utstillingskontrakten
Vedlagt følger kopi av siste års likningsattest
Søkere som ikke tidligere har mottatt støtte fra BKH må i tillegg vedlegge CV som
dokumenterer minimum 15 års profesjonell kunstnerisk virksomhet i Norge.

Navn: _________________________________

Fødselsnr (11 sifre): _______________

Postadresse: ___________________________ Poststed: ________________________
Skattekommune: _______________________

(Støtten er innberetningspliktig)

E-post: ________________________________ Telefon: __________________________

Kontonr:

Signatur: ________________________________

Søknaden sendes:
Bildende Kunstneres Hjelpefond, Kongens gate 2, 0153 Oslo, e-post: bkh@kunstfond.no

Skjema oppdatert pr. jan 2017

FONDETS FORMALE TILDELINGSGRUNNLAG
§ 2 første og annet ledd i Lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst m.m.
(kunstavgiftsloven) lyder: “Avgiften skal innbetales til et særskilt hjelpefond som administreres av et styre.
Fondet skal brukes til støtte for kunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, deres
etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst.”
§ 5 annet ledd i forskrift av 22.12.06, lyder:
“Styret disponerer fondets midler og har ansvar for fondets drift. Styret gjør vedtak om fordeling av støtte
innenfor de formål som er nevnt i lovens § 2. Støtte til billedkunstnere skal i hovedsak gå til eldre kunstnere og deres etterlatte.”
GENERELT
Satser for stønadsbeløp og stipend, antall stipend og økonomiske rammer for generelle tilskuddsordninger, fastsettes for hvert
år av fondsstyret. Fondsstyret kan konsultere kunstnerorganisasjonene i spørsmål om hensiktsmessige fordelinger mellom
tilskuddsområder og i spørsmål om kunstneriske kriterier for tildelingene.
Kunstfaglige stipend tildeles etter innstilling fra et kunstfaglig kompetent innstillingsorgan (stipendkomité). Stipend tildeles på
kunstfaglig grunnlag innenfor de kriteriene som er satt for de enkelte ordningene. Stipend kan søkes av kunstnere uansett
kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet
Støtte for øvrig tildeles innenfor de kriteriene som er satt for de enkelte ordningene.
Som ”kunstner” regnes de som profesjonelt og yrkesmessig produserer eller har produsert slike verk som er avgiftsbelagt etter
kunstavgiftsloven. Medlemskap i kunstnerorganisasjonene kan være et grunnlag for vurderingen av dette.
Som “etterlatt” legges til grunn de samme kriterier som i folketrygdloven.

Retningslinjer for Utstillingsstøtte fra BKH
Sist revidert 03.03.14
1.4.1 Formål
Utstillingsstøtte har som formål å støtte utstillinger for eldre kunstnere. Støtten skal brukes til å dekke
utgifter som påløper i forbindelse med utstillingen, som anskaffelse av utstillingsutstyr, trykking av
katalog, markedsføring, vernissage mv.
1.4.2 Tildelingskriterier
Utstillingsstøtte kan gis til kunstnere over 60 år som hovedsakelig har eller har hatt sitt profesjonelle og
yrkesmessige virke i Norge. Som ”kunstner” regnes en som profesjonelt og yrkesmessig produserer
eller har produsert slike verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. tildeles søkere som ved
siste likning hadde en nettoinntekt som ikke overstiger gjeldende GI. Utstillingsstøtte kan også søkes
av kunstnere som er i GI-ordningen.
Støtte ytes vanligvis bare i forbindelse med separatutstilling i seriøse gallerier eller kunstforeninger og
hvor de utstilte verk vil være avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. Støtte kan imidlertid også gis til
utstilling i utlandet.
Ved utstilling sammen med andre må den enkeltes utstilling ha en størrelse og presentasjon som
tilsvarer en separatutstilling, for at den enkelte skal kunne gis maksimum støttebeløp. Det kan gis
støtte til gruppeutstillinger dersom denne ikke omfatter mer enn 3 utstillere, men da med en
forholdsmessig andel til hver.
Kopi av undertegnet utstillingskontrakt må vedligge søknaden. Søknad som er innsendt etter at
utstillingen er åpnet innvilges ikke. Dersom utstillingen, eller hoveddelen av denne, vises på flere
steder, kan det ikke innvilges utstillingsstøtte mer enn én gang.
1.4.3 Avgjørelse
Søknad om utstillingsstøtte avgjøres av fondsstyret. Fondsstyret kan delegere til administrasjonen å
avgjøre søknader. Administrasjonens avgjørelser kan innklages til fondsstyret.
Ved innvilgelse av utstillingsstøtte tre ganger innenfor en periode på tre år (regnet fra dato for åpning
av den først tilgodesette utstilling i treårsperioden), pålegges søkeren normalt utestengelse fra
ordningen i to år (fra og med dato for åpning av den sist tilgodesette utstilling).
1.4.4 Størrelse på støtten
Støtte kan gis for spesifiserte utgifter inntil et maksimumsbeløp som årlig fastsettes av fondsstyret.
1.4.5 Utbetaling
Innvilget støtte utbetales i sin helhet og uten forskuddstrekk når fondet har fått beskjed om at
utstillingen er montert.
Støtten innberettes til likningsmyndighetene som utbetaling til selvstendig næringsdrivende.
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