____________________
sted og dato

SØKNAD OM GJESTEATELIERSTØTTE
Jeg søker med dette om gjesteateliérstøtte fra BKH for opphold ved

SVALBARD; Kunstnerhytta i Ny-Ålesund (kun ved innvilget opphold)
ROMA; Skandinavisk forening (kun ved prioritert innstilling fra NBK)
fra og med _______________ til og med _________________ (minimum 12 dager)
(ankomstdato)

(avreisedato)

Vedlagt følger kopi av bekreftelse på innvilget opphold
For opphold i Roma gis det ikke støtte til kunstner som er som er innvilget opphold på et annet lands
kvote eller er i en annen kunstnergruppes reisefølge.
Budsjetterte egenutgifter:
kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

Jeg mottar annen støtte til oppholdet fra ____________________ med kr.______________
Jeg søker om kr.______________ (maks kr. 20 000)
Støtten utbetales på skriftlig anmodning vedlagt dokumentasjon på bestilt og betalt reise.

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. nov 2013

RETNINGSLINJER FOR GJESTEATELIERSTØTTE FRA BKH
Formål
Gjesteatelièrstøtten har til formål å sikre mulighetene for kunstneres bruk av Hus 12 i NyÅlesund og Skandinavisk Forening i Roma, gjennom å gi økonomisk bidrag til kunstnere
som er innvilget opphold.
Tildelingskriterier
Gjesteateliérstøtte kan gis til kunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge.
Støtte kan også søkes av kunstnere som er i GI-ordningen. Støtte ytes etter anbefaling fra
NBK i forbindelse med godkjenning av opphold i Hus 12 i Ny-Ålesund og innstilling for
opphold ved Skandinavisk Forening i Roma. Støtte ytes bare til opphold som er av minst 12
dagers varighet, eksklusive reisedagene. Kopi av melding om innvilget opphold/anbefaling
må vedligge søknaden.
Avgjørelse
Søknad om gjesteatelierstøtte avgjøres av fondsstyret. Fondsstyret kan delegere til
administrasjonen å avgjøre søknader. Administrasjonens avgjørelser kan innklages for
fondsstyret. Dersom søkeren tidligere er innvilget gjesteatelierstøtte 2 ganger i løpet av en
3-års periode, skal søknaden avgjøres av fondsstyret.
Størrelse på støtten
Støtte kan gis for spesifiserte utgifter inntil et maksimumsbeløp som årlig fastsettes av fondsstyret.
Utbetaling
Innvilget støtte utbetales i sin helhet umiddelbart etter at fondet har fått beskjed om at
reisebilletter er bestilt. Etter avsluttet opphold må det fremlegges dokumentasjon på at
oppholdet er gjennomført i henhold til vilkårene for tildelingen.
Stipendiet innberettes til likningsmyndighetene som utbetaling til selvstendig
næringsdrivende.
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