
FAQ til Autorkontoen 

- Ofte stillede spørgsmål til ansøgning af Autorkontoen 

 

Jeg søger arbejdslegat. Hvad skal min start- og slutdato være? 

Søger du et legat til at arbejde videre på et projekt, skal startdato sættes til at være 1. december i 

det år du søger. Slutdatoen afhænger af, hvor langt du er i arbejdsprocessen. Slutdatoen kan dog 

senest være 31.december året efter, at du har sendt ansøgningen.  

 

Jeg søger arbejdslegat og skal vedlægge en tekstprøve 

Er det et nyt bogprojekt, du søger legat til, og derfor ikke har en prøve på det forestående projekt, 

så skal du vedlægge en prøve på tidligere arbejde.  

 

Jeg søger som enkeltperson, og jeg er i tvivl om, jeg skal søge et projektlegat i Pulje A eller Pulje 

B? 

Projektlegater i Pulje A gives til enkeltpersonsprojekter. F.eks. til oplæsning på et bibliotek, 

individuelt projekt med udsatte borgere. Pulje B har typisk et bredere fokus med flere aktører og 

rettet mod fx en større målgruppe, flere regioner eller på vegne af hele standen. 

 

Vi er flere, der skal lave et projekt og søger Pulje B 

Det kan I naturligvis godt, men det er kun én, der kan stå som ansøger.  

 

Vi vil søge Pulje B om støtte til et ret stort projekt og har brug for 100.000 kr. Er det overhovedet 

realistisk at få tilkendt beløb i den størrelsesorden? 

Nej, det er det ikke. Der er meget få midler i Pulje B, og vi modtager altid rigtig mange 

ansøgninger, så der uddeles typisk mindre beløb i størrelsesordenen 2.000-20.000 kr.  

 

Jeg planlægger en researchtur rundt i Danmark – kan jeg søge et rejselegat?  

Ja, du kan med visse forholdsregler godt søge et rejselegat fra Autorkontoen til research i 

Danmark. For at opnå skattefritagelse skal du så langt væk fra egen bopæl, at du ikke kan nå hjem, 

og derfor skal overnatte og spise ude. Vi plejer at bruge tommelfingerreglen, at du skal køre 

mindst 3 timer i bil, bus eller tog.  

 

 

 



 


