
RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM PROSJEKTSTIPEND 

(Internt for stipendkomiteen) 

 

 

1. Søknader om prosjektstipend vurderes etter følgende kriterier:  

 kvaliteten på søknaden (innhold og fremstillingsform) 

 prosjektets allmenne og faglige interesse 

 søkerens muligheter til å få gjennomført prosjektet på annen måte enn ved stipend 

fra fondet 

 søkerens kvalifikasjoner og sannsynlighet for gjennomføring av prosjektet ifølge 

søkerens oppsatte plan 

Det skal tas sikte på å oppnå en best mulig faglig spredning. 
 

2. Når søknadene vurderes av stipendkomiteen, er det to saksbehandlere på hver søknad 

som gir vekttall fra 6 til 0: 

 

  6 = bør få stipend 

  5 = bør få stipend 

 4 = kan få stipend 

 3 = kan få stipend 

  2 = bør ikke få stipend 

  1 = bør ikke få stipend 

  0 = faller utenfor stipendordningen av formelle årsaker 

 

Søknader med karakterene 6-6 og 6-5 får automatisk stipend. Søknader med vekttall 0 

diskuteres i plenum. Andre søknader som en av behandlerne ønsker å ta opp til diskusjon, 

anmerkes med kryss. Når det foreligger søknader med vekttall 2 eller mindre sammen med 

vekttall 5 eller mer, må behandlerne argumentere for sine vekttall og deretter justeres 

eventuelt vekttallene opp eller ned. Hvis ingen av de aktuelle behandlerne vil justere sitt 

vekttall, leses søknaden av en tredjeperson som så kommer med sin innstilling. 

Tredjepersonen må opplyse om hvilken av karakterene vedkommende ønsker å justere opp 

eller ned. Ved fortsatt uenighet, skal det voteres i plenum over spørsmålet om det skal gis 

stipend eller ikke. Hvis komiteen finner det nødvendig skal også vekttallene 3-6 diskuteres i 

plenum og eventuelt justeres. 

 

Når vekttallene er fastsatt, vurderes det antall månedsverk som prosjektene skal tildeles. 

 

3. Vurdering av prosjektets lønnsomhet må ikke utarte til behovsvurdering av søkeren.  

Det er prosjektet og behovet for en slik publikasjon som må være utslagsgivende.  

 

4. Søknad til en bok e.l. som skal skrives på et utenlandsk språk, kan få støtte hvis prosjektet  

også har interesse for en norsk leserkrets eller hvis andre spesielle grunner tilsier at prosjektet 

bør få støtte. 

 

5. Ved prosjekter som tidligere har fått støtte fra fondet, må behovet for videre støtte 

 vurderes spesielt. 

 

6. Forlagskontakt: Der hvor det foreligger kontrakt/kontakt med et forlag, må en av  

behandlerne kontakte forlaget for å få vite hvor langt prosjektet er kommet, hvor stor interesse 

det er for prosjektet i forlaget mv. I tilfeller hvor det ikke foreligger noen kontrakt/kontakt 

med forlag eller hvor søkeren skal gi ut på eget forlag, skal den faglige referansen kontaktes. 


