




  Hva er EØS-midlene? 
 

│14 milliarder kroner 

│15 land 

│Mål: utjevne økonomiske og sosiale forskjeller 

  styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) 

│Mottakerstyrte midler 

 - Mottakerlandene kan velge mellom 32 tematiske 

 områder, nesten alle har valgt kulturarv eller 

 kulturutveksling 

 



RA og Kulturrådets 

rolle 

│Donor Programme Partner (DPP) 

│Planlegging og implementering av program  

│Legge til rette for bilateralt samarbeid innen program og på 
prosjektnivå 

│Informasjonsarbeid og partnerskapshenvendelser.  

│Utvelgelse av søknader. Norske fageksperter 





Kulturutveksling 
│Kulturutveksling i 10 land 

│Åpent for kulturaktører på et bredt kulturfelt 

│Stor variasjon i type prosjekt: Utstillinger, forestillinger, konserter, 

festivaler, kompetansebygging 

│Ulike tematiske kategorier i ulike program 

│Formelle krav 

│Behov for norske partnere. 

│Egenandel på 10-15%.  

 

 



 

Polen 
│Rundt 10 millioner euro 

│Kunst og kulturutdanning, Musikk og scenekunst, kulturarv 

(inkludert litteratur og arkiv), Visuell kunst 

│Små (50 – 150 000 €) og store prosjekt (150 000 – 1 million €) 

│Norske partnere?: Kulturvirksomheter, kunstskoler og universiteter, 

uavhengige kunstseksjoner på universiteter, arkiv, kommuner, 

fylkeskommuner, NGOer fra kulturfeltet, non-profit organisasjoner 

fra kulturfeltet 

│Kulturrådet deltar i Selection Committee 

│Norske fageksperter   

│Forventet andre utlysning: 4.8 millioner euro, første halvdel 2013 

 

 

 



Latvia 
│Rundt 600 000 euro 

│Musikk, dans, teater, sirkus, visuell og audiovisuell kunst, design, 

foto, litteratur og filmatisk kunst 

│Prosjekter? 25 000 – 100 000 euro 

│Norske partnere? Kulturaktører fra et bredt felt.  

│Forventet utlysning: Andre kvartal 2013 

 

 



Litauen 
│Rundt 1 million euro 

 

│Samarbeidsproduksjoner (15 000 – 40 000 euro) 

 

│Samarbeidsprosjekt med fokus på kompetanseheving (40 000-150 000 euro)  

│Regionalt fokus. Fokus på inkludering av ungdom 

│Norske partnere, Litauen?: Åpent for et bredt kulturfelt  

│Norske fageksperter 

│Forventet utlysning: Andre kvartal 2013 

 



Tsjekkia 

│Rundt 3 millioner euro 

│Teater, dans, visuell kunst, musikk, film 

│Norske partnere?: Bredt kultu 

│Forventet utlysning: Andre kvartal 2013 

│Ennå ikke formelt godkjent- kan bli endringer 

 

 



Andre program 

│Romania: 6.8 millioner euro 

│Portugal: 1 million euro 

 

│Muligheter i andre land: Bulgaria, Slovakia, Spania, Ungarn 

 



Kontakt 

│www.norskkulturrad.no 

│Facebook: EEA Grants Culture 

│E-post: kulturutveksling@kulturrad.no 

│Utlysningstekster på programmenes hjemmesider 
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Informasjonsaktiviteter 
│18.januar: Seminar for arkiv og museumssektoren, Kulturrådet 

│23.januar: Lillehammer 

│04.februar: Tønsberg 

│06. februar: Kirkenes 

│26.februar: Hamar 

│28. februar: Tromsø 

│13. eller 14.mars: Bergen 

│11-12.april: Trondheim 

 

│Kristiansand og Stavanger venter på avklaring 

 

 



Også: seminar i mottakerland for interesserte kulturaktører 



 


