RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID
I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Vedtatt av kulturstyret 5.6.84, KU 57/84.
Punkt 8 endret i kulturstyret 12.4.88
Reviderte retningslinjer vedtatt i OK-utvalg 19.9.2016

DEL I
GENERELLE BESTEMMELSER

1. FORMÅL
Tilskudd til kulturarbeid skal stimulere eksisterende og ny kulturaktivitet i kommunen.
Tilskuddet skal gi lag, organisasjoner eller andre støtte til å planlegge og gjennomføre
arrangementer/kulturtiltak i kommunen, eller i tilknytning til kommunen.
2. HVA ER KULTURARBEID?
a Med kulturarbeid eller kulturtiltak menes i denne sammenheng:
- barne- og ungdomsarbeid
- idrett
- sang og musikk
- litteratur
- dans
- teater og annen scenisk virksomhet
- billedkunst og håndverk
- visuell kunst, film, foto
- språk, kulturvern og tradisjonsbevaring
- lokalhistorie
- andre formål etter konkret vurdering
b

Alle tiltak som får støtte må i prinsippet være åpne for alle. Ingen lovlige lag,
organisasjoner eller tiltak kan avvises på grunn av politisk, religiøs eller ideologisk
tilknytning.
Rent kommersielle arrangement som har til hensikt å skaffe inntekter som gir overskudd, prioriteres ikke. Prosjekt for barn og unge under 19 år prioriteres.

3. TILSKUDDSMYNDIGHET
a. Driftstilskudd: Utvalg for Oppvekst og Kultur fordeler tilskudd i samsvar med
retningslinjene innenfor de årlige budsjettrammene som er fastsatt av kommunestyret.
b. Aktivitets-/prosjekttilskudd: Delegert til kulturadministrasjonen.

DEL II
TILSKUDDSFORMER
4. DRIFTSTILSKUDD
a. Driftstilskudd kan gis til lag og organisasjoner som driver kontinuerlig
kulturvirksomhet i kommunen.
b. Alle lag som får tilskudd vurderes i forhold til den aktivitet laget har gjennom året.
De får et minimumsbeløp – et grunntilskudd.
c. Om ei gruppe av lag og organisasjoner gjennom musikkråd, idrettsråd eller tilsvarende
selv foreslår en bestemt fordelingsnøkkel seg imellom, kan den brukes i stedet for den
vanlige beregningsmåten.

5. AKTIVITETS-/PROSJEKTTILSKUDD
a. Tilskudd til kulturtiltak - Lag, organisasjoner eller andre kan etter søknad få tilskudd
til planlegging eller gjennomføring av enkeltstående kulturarrangement. Tilskuddet
utbetales på grunnlag av avlagt sluttrapport med enkelt regnskap og kort evaluering
innen en måned etter tiltaket.
b. Slike tilskudd blir fastsatt etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.
6. KULTURSTIPEND – se egne retningslinjer.

DEL III
SØKNADSPROSEDYRE
7. SØKNADSFRISTER OG SØKNADSFORM
a. Driftstilskudd: eget skjema- frist 1. april.
b. Aktivitets-/prosjekttilskudd: Skriftlig søknad med enkelt budsjett senest 2 uker før
tiltaket - kan søkes om hele året
c. Kulturstipend: frist 1. april

