
Statens Kunstfond

Forfattercentrum
Du kan søge forfattercentrumpuljen, hvis du arrangerer enkeltstående arrangementer med forfattere eller oversættere. Støtten
gives til forfatterens eller oversætterens honorar.

Litteratur

Frister
2. februar 2015
1. maj 2015
1. august 2015
1. november 2015

Hvem kan søge?
Du kan søge forfattercentrumpuljen som både privat person eller som institution, hvis du er arrangør af et arrangement, hvor en
forfatter eller oversætter præsenterer sit værk. 
Du kan søge om støtte til 2 arrangementer pr. ansøgningsfrist.

Du kan dog søge om 3 arrangementer pr. ansøgningsfrist, hvis du afholder arrangementer i et af yderområderne i landet eller i
Region Nordjylland. 

Ansøgningsfrister
2. februar 2015 er fristen for arrangementer der afholdes i 

april

maj

juni

Hvis arrangementet afholdes uden for ovennævnte frister, vil din ansøgning modtage et afslag. Din ansøgning får også afslag, hvis
vi ikke har modtaget den inden for ansøgningsfristen. 
Vi offentliggør alle navne som ansøger om støtte i Statens Kunstfond på www.kunst.dk.

Hvad er formålet med ordningen?
Vores formål med forfattercentrum er at sikre oplæsninger af dansk litteratur i hele landet. Vi har derfor et særligt fokus på
yderområderne. På grund af den demografiske udvikling i landets yderområder, ser vi det som vores ansvar at styrke kulturelle
arrangementer i netop disse områder. Derfor prioriterer vi, at yderområder og region Nordjylland kan opnå støtte til flere
arrangementer end resten af landet. 

Sådan vurderes din ansøgning
Forudsætningerne for honorarstøtte er:

https://web.archive.org/web/20141221133851/http://www.kunst.dk/
https://web.archive.org/web/20141221133851/http://www.kunst.dk/kunststoette/?tx_lftilskudsbase_pi7%5Barea%5D=6


at forfatteren/oversætteren er dansk

at forfatteren/oversætteren har udgivet 2 værker eller har debuteret inden for de sidste 12 måneder

at forfatterens/oversætterens værker er udgivet på et forlag, som de er økonomisk og redaktionelt uafhængig af

at arrangøren betaler forfatternes rejse- og opholdsudgifter

at arrangementet annonceres og er offentligt tilgængeligt, samt at Statens Kunstfond krediteres, når arrangementet bliver
offentliggøres

Hvis vi modtager flere ansøgninger til fristen end vi kan honorere, så vil vi prioritere efter geografi. Vi vil derfor prioritere
regioner uden for Region Hovedstaden og inden for Region Hovedstaden vil private arrangører blive prioriteret. Desuden vil
vi prioritere de ansøgere, der har fået færrest tilskud i 2013 og frem til i dag.

Du kan ikke få støtte til:

arrangementer med flere end tre deltagende forfattere. Du kan søge støtte til arrangementer med flere deltagere i puljen De
generelle midler

arrangementer, der indgår i den daglige drift af skole, højskole eller aftenskole

forfatterarrangementer af mere permanent karakter. Du kan søge støtte til forfatterarrangementer af mere permanent
karakter i puljen De generelle midler

festivaler. Du kan søge støtte til festivaler i puljen De generelle midler

arrangementer med forfattere af forsknings- og undervisningsmaterialer, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og
hobbybøger, samt selvhjælpsbøger og kataloger

mere end ét arrangement med samme forfatter pr. år

arrangørens præsentation af egne værker

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Du skal benytte ansøgningsformularen her på siden. I denne oplyses blandt andet, hvilken forfatter/oversætter, der søges til, hvor
og hvornår arrangementet finder sted, forfatterens/oversætterens seneste to værker, samt hvad forfatteren/oversætteren vil
præsentere.

Alle relevante felter skal udfyldes i ansøgningsskemaet. Ansøgninger vil blive behandlet på det foreliggende grundlag. Du er selv
ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt.

Vi tjekker ikke forfatter/oversætters værker ud over dem som nævnes i ansøgningen. Du er derfor ansvarlig for, at de nævnte
værker er udkommet på et forlag som forfatteren/oversætteren er økonomisk og redaktionelt uafhængig af. 

Økonomi
Arrangementer med én forfatter/oversætter støttes med 5.000 kr. Ved arrangementer med flere forfattere/oversættere kan der ydes
4.000 kr. i støtte pr. forfatter/oversætter.

Når du har indsendt ansøgningen
Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart herefter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af
ansøgningen. 
Du vil få svar på din ansøgning senest 3 uger efter ansøgningsfristen med et tilsagns- eller afslagsbrev. Udbetaling af tilsagn sker til

http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/forfattercentrum-10-aarlige-frister/
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arrangørens NemKonto.

Afrapportering
Alle modtagere af tilskud skal udfylde et elektronisk afrapporteringsskema på kunst.dk "når du har modtaget tilskud". Du skal bruge
Nem-ID for at logge ind.

Lovgrundlag
Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur vurderer ansøgningen på baggrund af ovenstående kriterier.

Ansøgningsskema som PDF?
Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de
når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller
analogt.

Hent ansøgningsskemaet som PDF

Ansøg
Ansøg

Se tidligere tildelinger
Modtag mail om frister

Spørgsmål & svar
Er det kun oplæsningsarrangementer med skønlitterære forfattere, der kan søges tilskud til i Forfattercentrum?
Kan man søge tilskud til transportudgifter i Forfattercentrum-puljen?

Kontakt
Jannie Nielsen 
jzn@kulturstyrelsen.dk
33733341

1060 Ansøgere i 2013
737 Tildelt i 2013
4.440.000 Kroner i alt i 2013

Kontakt os
Statens Kunstfond

H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

+45 33 73 33 73

post@kulturstyrelsen.dk
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