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Programstyret 2019-2022

• Inger Stray Lien – styreleder (bildet)

• Karmenlara Ely, Høgskolen i Østfold, 

Akademi for scenekunst

• Christine Hansen, kunstner

• Martin Lundell, Kunsthøgskolen i Oslo, 

Avdeling design

• Asbjørn Schaathun, Norges 

Musikkhøgskole, Komposisjon

• Administrasjonen ledes av fagdirektør i

Diku (Geir Strøm)



• Artistic 

Research 

Spring 

Forum 

2019

Tekstboks som kan flyttes rundt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit,

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Photo: Brandon LaBelle, The Free Scene, with Annie Pui Ling Lok, África Clúa Nieto, and Fátima Cué, at La Tabacalera, Madrid, 2017

Prosjektprogrammet

▪ 51 prosjekt er støttet i 2012 – 2021 med 

i alt NOK 129,9 mill.

▪ 15 - 20 søknader hvert år

▪ 3-5 nye prosjekt får støtte hvert år

▪ 3-4 stipendiater (separat søknad)



Retninglinjer

• Maksimalt søknadsbeløp er NOK 3 mill. (uten stipendiatstilling)

• Eget søknadsskjema for stipendiatstillinger

• Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk

• Hva vurderes: 

• Prosjektets kunstneriske idé 

• Kontekst

• Metode

• Prosjektorganisering 

• Aktivitetsplan

• Formidling og publisering

• Utfordringer og risikovurderinger

• Budsjett



Søknadsportalen -

https://espresso.diku.no/espresso/login?1



Velg program du vil søke

Søknaden til PKU har 6 ulike deler

Start med å velge språk og gi andre 
tilgang

Merk årets søknadsfrist:

24 september kl 12



I del 1 av søknaden oppgir 

man prosjektkoordinator 

(kunstnerisk leder) og 

prosjekteier (instituttleder).

Merk at del 1.5 er et 

sammendrag av søknaden 

som Diku vil publisere om 

prosjektet får støtte. 



Prosjektet vil bli vurdert ut 

fra opplysningene som er 
gitt i del 2.1 – 2.7. De 
sakkyndige vil særlige 

vurdere denne del av 
søknaden.

Under del 2.8 kan man 
laste opp vedlegg.

Under del 2.9 skal en svar 

på om en også vil sende 
inn en søknad om 
stipendiat knytta til 

prosjektet.



Norwegian 

Artistic 

Research 

Programme 

2019

2.1 

Det må tydelig gå frem hva som er prosjektets 

kunstneriske idé og intensjon, og hva som er 

forventede resultater.

Krav til prosjektet

Photo: Brandon LeBelle



2.2 

Hvilket nytt bidrag forventes 

prosjektet å gi til den faglige 

diskursen/forskningsfeltet og 

hvilket eller hvilke fagfelt vil det 

være relevant for? Hvilke 

prosjekter, retninger eller fagfelt 

vil utgjøre prosjektets kontekst?

2.3 

Hvordan er det tenkt at man 

skal jobbe i prosjektet? Hvilke 

kunstneriske forskningsmetoder 

vil bli brukt i ulike delene av 

prosjektet?

Krav til prosjektet



Photo: Jane Sverdrupsen, UiB

2.4 

Hvordan er prosjektet organisert? Hvilke 

ressurser vil være tilgjengelige for 

prosjektet og hvem skal gjøre hva i de ulike 

fasene av prosjektet?

2.5

Aktivitetsplan

Krav til prosjektet



Photo: Jane Sverdrupsen, UiB

2.6

Det må beskrives hvordan det kunstneriske 

utviklingsarbeidet er planlagt formidlet 

underveis og i etterkant. 

Hvilke konkrete planer er lagt for 

dokumentasjon og publisering?

2.7

Utfordringer og risikovurderinger

kvalitetskontroll, kjønnsbalanse, etiske og 

miljømessige utfordringer, budsjett og 

fremdriftsplan

Krav til prosjektet



Budsjett 
• Det kan søkes om midler til gjennomføring av 

prosjekt som strekker seg opp til fire års 
varighet.

• Søknaden til Dikus finansiering av 
forskningsprosjektet kan ikke overskride tre (3) 

millioner kroner.

• Kostnader til dekning av infrastruktur og til bruk 

av utstyr kan inngå i søknaden.

• Søkerinstitusjonen må også stille egne 
ressurser til disposisjon i prosjektet. Tildelingen 
kan ikke deles mellom flere partnere.

• Søknaden skal inneholde et budsjett, 

spesifisert per kalenderår.

• Programstyret har mulighet til å gi tilslag på en 

lavere sum enn søker har budsjettert med.

• Finansiering av stipendiatstillinger skal 
utformes i eget søknadsskjema.

• En mer detaljert finansieringsplan for hva slags 
kostnader prosjektet budsjetterer med og 

bidragene fra de ulike partnerne kan også 
lastes opp i seksjon 2.8.



Slik vurderes søknaden

PKU engasjerer internasjonale fagfeller for 

ekstern ekspertvurdering av hver enkelt 

prosjektsøknad. 

Søknader som tidligere er behandlet og avvist 

og som sendes inn på nytt uten vesentlig 

bearbeiding vil bli avvist uten ny sakkyndig 

vurdering.

Fagfellevurderingen vil konkludere med:

• Klart verdig for støtte

• Verdig for støtte

• Ikke verdig for støtte

Fagfellevurderingen blir gjort tilgjengelig for 

søkerne etter prosjektbehandlingen i PKUs 

styre.

Selv om programstyret legger stor vekt på 

de sakkyndiges vurderinger, fatter styret 

sin tildelingsbeslutning på et selvstendig grunnlag 

og foretar en totalvurdering av hvilke prosjekter 

som prioriteres innenfor årets økonomiske ramme.



diku.no


