
SØKERVEILEDNING  
  
For å sende inn søknad til Norsk Fotografisk Fond må du opprette ny bruker på 
https://soknad.nofofo-fff.no/, dersom du ikke allerede har registrert deg i portalen. Du 
vil her kunne levere din søknad i fondets søknadsskjema, og sende inn rapport 
dersom du tidligere har mottatt støtte. Du kan redigere søknaden frem til 
søknadsfristen under ‘Mine søknader’. Når søknadsfristen går ut, blir søknaden 
automatisk sendt inn til behandling.   
  
Vær oppmerksom på at rapport for tidligere tildelt støtte må være innsendt for at en 
potensiell ny søknad skal bli behandlet. Rapport leveres i fondets søkerportal.    
  
PROSJEKTBESKRIVELSE   
 
En beskrivelse av hva du skal gjøre, med en tydelig fremdriftsplan for prosjektet. Her 
skal det kort og konsist forklares hva pengene skal gå til, hva prosjektet omhandler og 
tidspunkt for oppstart / ferdigstillelse. Forklar også relevansen prosjektet har for det 
fotografiske og kamerabaserte kunstfeltet. Teksten leveres i eget tekstfelt i 
søknadsskjemaet. Maks. 4000 tegn.   
  
VEDLEGG   
  
CV: Utdannelse, separat- og gruppeutstillinger, stipender, publikasjoner, residencies 
osv. Dersom du er avgangsstudent må du oppgi hvilket semester det forventes at du 
er ferdig, og hvilken grad du da oppnår. Godkjent filformat: PDF.   
  
BUDSJETT: Budsjettet må inneholde forventede inntekter og utgifter. Oppgi også om 
du søker støtte fra andre ordninger og om eventuelle andre søknader er innvilget, eller 
under behandling. Husk å oppgi søknadsbeløp i budsjettet. Dersom du har en 
bekreftelse fra et galleri eller forlag, kan denne settes inn som siste side i budsjettet. 
Godkjent filformat: PDF.   
  
DOKUMENTASJONSMATERIALE: Legg gjerne ved bilder fra tidligere prosjekter 
eller utstillinger, i tillegg til det som er direkte relatert til søknaden.   
Bilder: Inntil 12 bilder (1MB per bildefil) lastes helst opp i én PDF i søknadsportal.  
Samlet maks. filstørrelse er 24MB.   
Videoarbeid: maks. lengde 5 minutter pr. video. NB! Husk å skrive passord til video. 
Om man bruker Vimeo må man ogå skru på embedding-funksjonen for optimal visning 
av video i portalen.  
  

	 



DUMMY: Dersom du søker publikasjonsstøtte må dummy legges ved. Dummy kan 
lastes opp som PDF (maks. filstørrelse 20MB) eller sendes fysisk til Norsk Fotografisk 
Fond, Møllergata 34, 0179 Oslo. Du må legge ved porto dersom du ønsker dummy 
returnert. Eventuelt kan materialet hentes etter avtale innen 3 uker etter at svar er 
mottatt. Kontakt oss på post@nofofo.no.  

	 


