RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV AKTUALITETS- OG DEBATTSTIPEND
(Vedtatt av årsmøtet 7. april 2019)

Stipendet skal tildeles prosjekter som på grunn av sin aktualitet har til hensikt å inngå i eller
skape samfunnsdebatt.
•

Hver forfatter kan søke om inntil tre månedsverk à kr 27 000. Et stipend er ikke
ment å fullfinansiere et prosjekt.

•

Kun samisk- og norskspråklige prosjekter støttes.

•

Boken må utgis innen seks måneder fra tildelingstidspunktet.

•

Tidsplanen må kunne bekreftes av forlaget.

•

Forfatteren kan kun søke dette stipendet én gang til samme prosjekt.

•

Søknad sendes via NFFOs nettsider. NFFOs administrasjon skal bekrefte at en
søknad er mottatt.

•

Administrasjonen avslår søknader som ikke oppfyller de formelle kravene til
stipendet eller som mangler nødvendig dokumentasjon.

•

Hvis boken ikke utgis etter tidsplanen, må stipendmottakeren søke fondsstyret om å
få godkjent utsettelsen.

•

Søknadens innhold og saksbehandlingen er konfidensiell, og det gis ikke begrunnelse
for det skjønnet som utøves ved rangering av søknadene. Det er ikke anledning til å
klage på de skjønnsmessige vurderingene av en søknad.

•

Søknaden vurderes etter følgende kriterier: kvaliteten på søknaden (innhold og
fremstillingsform), prosjektets allmenne og faglige interesse, stipendets betydning
for gjennomføring av prosjektet etter den oppsatte tidsplanen og søkernes
motivasjon og kvalifikasjoner.

•

Publisering som ikke genererer kollektive vederlagsmidler, godkjennes ikke som
kvittering for prosjektstipend.

•

Alle stipendstøttede bøker/publikasjoner skal ha vært gjennom en uavhengig
kvalitetskontroll. Kvalitetskontrollen må finne sted før publisering og må kunne
dokumenteres. Redaksjonell kvalitetskontroll betyr her at minst to uavhengige
konsulenter – én faglig og én språklig – har gjennomgått manus før publisering.

Stipendmottakeren må kunne fremskaffe skriftlige redegjørelser fra
konsulentene hvor det fremgår hva de konkret har gjort med manus før
publisering. Det faglitterære fond etterspør dokumentasjon ved behov. Ved
publisering på eget forlag / egenbokforlag må dokumentasjon på kvalitetskontroll
alltid fremlegges.
•

Når prosjektet resulterer i utgivelse, skal det på bokas kolofonside – eller tilsvarende
ved andre typer publikasjoner – stå: Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære
fond i aktuell språkversjon.

•

Når boken/publikasjonen foreligger, må stipendmottakeren sørge for at et eksemplar
blir sendt Det faglitterære fond. Inntil det er gjort, vil ny søknad om stipend ikke bli
behandlet.

•

Skribenten kan søke om stipend til nye prosjekter selv om tidligere stipendstøttede
prosjekter ikke er avsluttet. Forfatteren kan også søke andre typer stipend til
prosjekt som tidligere har fått støtte. Sammen med ny søknad skal det legges ved
oppdatert fremdriftsrapport for det allerede støttede prosjektet.

•

Tildelt stipend må brukes til det prosjektet det er søkt om midler til. Dersom det
skjer endringer i prosjektets karakter, språkdrakt eller i mulighetene for videre
fremdrift, må stipendmottakeren søke fondsstyret om godkjenning. Hvis det ikke
søkes, eller hvis søknaden ikke innvilges, må hele eller deler av stipendet
tilbakebetales.

•

Manglende tilbakebetaling av skyldig stipend kan bli forfulgt rettslig. Det
faglitterære fond kan motregne krav om tilbakebetaling av prosjektstipend i andre
typer stipend skyldneren eventuelt blir tildelt.

