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Styret for næringsfondet 1/10 27.01.2010

Midt-Nordisk kunstfestival - Søknad om støtte til produksjon av hjemmeside og 
nettmarkedsføring

Rådmannens forslag til vedtak
Styret for næringsfondet i Inderøy innvilger Midt-Nordisk kunstfestival et tilskudd på inntil kr 
30.000 til markedsutvikling. Dette utgjør 50 % av et godkjent kostnadsgrunnlag på kr 60.000.

Tilskuddsmidlene til prosjektet hentes fra INVEST-næringsfond.

Vedlegg
1 Søknad om støtte til markedsutvikling Inderøy Næringsfond

Bakgrunn
Midt-Nordisk Kunstfestival søker om kr 69.000 i støtte fra Næringsfondet i Inderøy kommune 
til ny markedsstrategi (hjemmeside og nettmarkedsføring). Omsøkt beløp utgjør 86 % av et 
totalt kostnadsgrunnlag på kr 80.000.

Midt-Nordisk kunstfestival har eksistert i 12 år.  Søker skriver at festivalen er et etablert begrep 
i manges bevissthet, og en regional størrelse. Det faktum at mange av deltakerne er 
gjengangere, og at gjennomsnittsalderen på deltakerne derfor er økende, oppfattes som en 
stor utfordring av søker. Festivalen oppfattes imidlertid å ha et stort potensial for fornyelse, og 
til å markere seg som en betydelig festival som kan spille en større rolle for Inderøy som 
attraksjon enn hva den gjør i dag. Dette skal skje ved at Midt-Nordisk Kunstfestival også retter 
blikket mer tydelig mot et yngre publikum gjennom en ny og friskere markedsstrategi med 
hovedfokus på markedsføring via internett. 
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Samtidig skal festivalen utvikle seg til en kombinasjon av kurs/workshops, og en arena for 
visning av temporær kunst i det offentlige rom. En fornyelse av kursdelen skal komme i form av 
et sideprogram hvor innholdet retter seg mot et ungt publikum, i form av workshops i 
kombinasjon med samtidskunst som i festivaluken skal sette et preg på Straumen og involvere 
lokalbefolkning og et bredere festivalpublikum enn bare festivaldeltakerne.

Budsjett for hjemmeside og ny profil/logo:
Ny logo/profilutforming kr 35.000
Tilrettelegge profil sosiale medier/annonnsering kr 6.000
Domenenavn, webhotell m.v. kr 6.000
Produksjon av nettside kr 22.000
Tekst og redaksjon kr 11.000
Sum kostnader kr 80.000

Finansieringsplan:
Egenandel Sund Folkehøgskole kr 11.000
Inderøy kommunes næringsfond kr 69.000
Sum finansiering kr 80.000

Vurdering
Folkeoppfatningen av Midt-Nordisk kunstfestival er kanskje at den er en slags 
”Inderøysommer” for voksne, også fordi den vanligvis går av stabelen omtrent samtidig med 
dette populære barne- og ungdomsarrangementet. Felles for begge de nevnte 
arrangementene er videre at de i betydelig grad er med på å styrke bildet av Inderøy som 
kulturkommune. Sammelikningen med Inderøysommer skal imidlertid ikke trekkes for langt, 
siden Midt-Norsk kunstfestival er et arrangement med et stort geografisk nedslagsfelt. Det 
satses videre på instruktører som er av betydelig format innenfor sine områder.

Rådmannen deler festivalens bekymring når det gjelder nyrekruttering til festivalen. 
Vurderingen blir derfor at det er riktig å satse på å bygge ut festivalen med et sideprogram som 
retter seg mer mot et ungt publikum. De omsøkte tiltakene omfatter derfor også i all hovedsak 
en nyorientering av profil og tilrettlegging for nett for å møte denne målgruppen på en bedre 
måte. Det vurderes derfor som riktig å kunne støtte et slikt profilmessig løft med midler fra 
næringsfondet. 

Omsøkt støttesats er imidlertid for høy sett i forhold til retningslinjene som er nedfelt i 
vedtektene for kommunalt næringsfond i Inderøy, der det er sagt at samlet støtte ikke skal 
overstige 50 % av prosjektets totale kapitalbehov eller kostnadsoverslag. Kostnadene i 
prosjektet framstår også som noe høye sett i forhold til behovet, og rådmannen mener at det 
må være mulig å løse utfordringene knyttet til en nyorientering av profil og tilrettlegging for 
nett innenfor en total kostnadsramme på kr 60.000.

Konklusjon
Rådmannen innstiller med basis i det ovennevnte på at Midt-Nordisk kunstfestival innvilges et 
tilskudd på inntil kr 30.000 til markedsutvikling. Dette utgjør 50 % av et godkjent 
kostnadsgrunnlag på kr 60.000.
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Tilskuddsmidlene til prosjektet hentes fra INVEST-næringsfond.
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MIDT-NORDISK KUNSTFESTIVAL
Sund follehøgskole
Flagvegen 95
7670 INDERØY
Inger M. Lillesand
imlilles@online.no
990 19 494

15/11-09

Inderøy Næringsfond
Næringssjef Gunnar Winther
7670 Inderøy

Søknad om støtte til produksjon av hjemmeside og nettmarkedsføring.

Midt-Nordisk Kunstfestival søker med dette om kr 69 000,- i støtte til ny 
markedsstrategi..

Festivalen har eksistert i 12 år. Den er et etablert begrep i manges bevissthet og en 
regional størrelse. Mange har et forhold til festivalen, og i årenes løp er dette et 
faktum som delvis har bidratt til at festivalen har sin eksisterende form. - Faktum er 
også at formen appellerer til et stadig eldre publikum.

Festivalen har et stort potensial for fornyelse, og til å markere seg som en betydelig 
festival som kan spille en større rolle for Inderøy som attraksjon enn hva den gjør i 
dag. Festival skal i årene som kommer utvikler sin unike rolle som den eneste 
kunstfestivalen i sin form Nord for Dovre. Den skal også i større grad gjøre seg 
gjeldende lokalt, ved å sette sitt preg på bygda og involvere lokale aktører. Samt å 
engasjere yngre grupper av kursdeltagere.

Dagens markedsføringsnivå kommuniserer ikke mot det publikumet festivalen ønsker 
å møte, verken i form eller valg av medier. Å utvikle dette er første steg av 
prosessen, og det haster med å få programmet lansert. 

Strategien er at festivalen skal utvikle seg til en kombinasjon av kurs/workshops og 
en arena for visning av temporær kunst i det offentlige rom. For kursene og 
workshopene skal det nordiske aspektet forsterkes gjennom valg av instruktører. For 
den temporære kunsten i det offentlige rom skal vi opp på et internasjonalt nivå. Den 
delen som dreier seg om temporær kunst i det offentlige rom skal ha en varighet fra 
juni til november. Foreløpig er denne å betrakte som et utviklingsprosjekt, - det er 
imidlertid ønskelig med flere parallelle visninger og lengre varighet , Og langt større 
synlighet og identitet.

Fornyelsen av selve kursdelen skal komme i form av et sideprogram hvor innholdet 
retter seg mot et ungt publikum, i form av workshops i kombinasjon med  
samtidskunst som i festivaluken setter et preg på Straumen og involverer lokale og et 
bredere publikum enn bare festivaldeltagerne. 
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Sideprogrammet åpner for studiemoderasjon.

Allerede har Inderøy gjennom foregående år hatt prosjekter i det offentlige rom som 
har blitt lagt merke til på nasjonalt nivå. Dette kan utvikles og bidra til at vi markerer 
oss som den kulturkommunen vi er, - en arena for visning av skiftende aktuell kunst 
som bidrar til at publikum vender tilbake.

Festivalens budsjett lå for 2009 på kr 866 766, regnskapet viste en inntekt på kr 
700 478. Regnskapsførte utgifter på kr 46 800 rommer opptrykk og distribusjon av 
brosjyre. Dette må opprettholdes for å ivareta det publikummet som allerede er 
brukere av festivalen.

Budsjett for hjemmeside og ny profil/logo:

Midt-Nordisk Kunstfestival logo/profilutforming og nettside
BUDSJETT
Byråarbeid ny logo/profilutforming 35 000
Tilrettelegg profil sosiale medier/annonsering 6 000
Domenenavn, webhotell m.m 6 000
Produksjon av nettside 22 000
Tekst og redaksjon 11 000

80 000
FINANSIERINGSPLAN
Egenandel Sund FHS 11 000
Inderøy Næringsfond 69 000

80 000

Vi håper at Inderøy Næringsfond og Inderøy Kommune ser verdien av å bidra til 
denne satsingen, og vi håper på et positivt svar.

Vennlig hilsen
Inger Lillesand

Leder Midt-Nordisk Kunstfestival
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