
STØTTE TIL OVERSÆTTELSE AF FRANSKE VÆRKER TIL DANSK 

Formål

Formålet med støtten er at tilbyde de danske læsere en række fransksprogede værker 
(oprindeligt udgivet i Frankrig), som repræsenterer den litterære og videnskabelige 
mangfoldighed, i form af en oversættelse af høj kvalitet. Det drejer sig således om at hjælpe 
de forlag, som løber en økonomiske risiko i forbindelse med en kvalitativ, diversifceret 
redaktionel produktion, der er tilgængelig for det størst mulige publikum. De pågældende 
værker kan udgives som trykte bøger og /eller i en digital udgave.
Ansøgningen skal ske gennem det franske forlag, som har ophavsrettighederne til det værk, 
som skal oversættes.

Hvem henvender støtten sig til?

Forlag

Ansøgningsfrister

20. februar for udvælgelsesrunden i maj-juni
10. juni for udvælgelsesrunden i oktober
4. november for udvælgelsesrunden i februar

Inden ansøgningen

Inden du kan fremsende en ansøgning, skal du oprette en personlig konto på den digitale 
ansøgningsportal senest tre arbejdsdage inden ansøgningsfristen. Hvis denne frist 
overskrides, vil din forespørgsel om at oprette en konto ikke blive behandlet, og du vil ikke 
kunne fremsende en ansøgning til den pågældende støtterunde.  

Støttebeløb

Fra 500 til 35 000 euro

Generelle ansøgningskriterier

Du skal være forlægger med mindst et års aktivitet; 
Du skal have mindst tre udgivne værker i dit katalog;
Du skal have et katalog, som udvides regelmæssigt med mindst et værk om året;
Du kan ikke søge om støtte til et værk, som er blevet udgivet inden støtteansøgningen er 
blevet behandlet;
Du kan ikke søge om støtte til et værk i det offentlige domæne;
Du kan søge om støtte til et værk, som indeholder mindst 50% tekst i forhold til 
illustrationerne, med undtagelse af tegneserier og børne- og ungdomslitteratur;
Du kan søge om støtte til et værk, som er udgivet i mindst 500 eksemplarer (300 for poesi og 
drama)

Ansøgning om støtte fra CNL foregår udelukkende online via en digital ansøgningsportal.

https://centrenationaldulivre.fr/le-portail-numerique-des-demandes-d-aides

