
GRATANGEN KOMMUNE
KULTUR

RETNINGSLINJER FOR KULTURMIDLER FOR GRATANGEN KOMMUNE 

Vedtat av Kommunestyreet i Geatangen 23 Febeuae 2016 saksnummee 6/17 

GRATANGEN KOMMUNE HAR FØLGENDE TILSKUDDSORDNINGER FOR KULTUR:  

A.  KULTURMIDLER - DRIFT         

B.  ÅPNE KULTURMIDLER

I. Peosjektee/aeeangementee 

II. Baen og unge 

BAKGRUNN FOR TILSKUDDSORDNINGENE: 
Målet med ofentlig kultuepolitkk ee at den skal stmuleee tl kvalitett, styreke felles kultue og komme fest mulig 

menneskee tl godet, (jf. St.meld. Ne.61). Viktge viekemidlee ee gode tlskuddsoedningee som sikeee beedden og 

mangfoldet vi ønskeet, og som ee i teåd med kommunens langsiktge planee foe kultuelivet.

TILSKUDDSRAMME: 
 Støeeelsen på kultuemidlene blie vedtat  veet åe i budsjetet av kommunestyreet i Geatangent, 

Hovedutvalget foe skolet, oppvekst og kultue spesifseeee foedelingen mellom «Kultuemidlee – deift og 

«Åpne kultuemidleet  

TILDELING AV MIDLER:
 Søknadee på «Kultuemidlee – deift be andles av kultuekontoeet.

 Søknadee på «Åpne kultuemidleet be andles av Hovedutvalget foe skolet, oppvekst og kultue.

o Peioeiteet omeåde foe «Åpne kultuemidleet fastsetes av  ovedutvalget senest 2 månedee føe 

søknadsfeisten.

UTBETALING AV KULTURMIDLER

 Kultueavdelingen foeetae utbetaling av kultuemidlee-deif innen 15. apeil i søknadsåeet.

 Åpne kultuemidlee utbetales nåe tltaket ee gjennomføet og eappoeteet på eappoeteeingsskjema publiseet på

kommunens  jemmeside.

GENERELLE KRAV: 
 Tilskudd og oveeføeingee tl lagt, foeeningee og oeganisasjonee betngee at kommunen gis full innsyrnseet i 

beuken av midlenet, og gie konteollutvalget adgang tl å føee konteoll med  voedan midlene foevaltes.

 Nåe søknadene vuedeeest, peioeiteees tltak som stmuleeee tl aktvitet foe baen og unge

 Tiltak som ikke blie gjennomføet må meldes kultuekontoeet.  

 Søknaden må væee innsendt på søknadsskjema publiseet på kommunenes  jemmeside.

 Mangelfullt utyrlte søknadee blie ikke be andlet. 

 Søknadee innsendt etee feisten må vente tl neste tldelingseunde.
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A: KULTURMIDLER – DRIFT

SØKNADSFRIST 1. MARS

FORDELING AV MIDLER: 

1/3 geunnstøte foedeles likt på alle lag som søkee

1/3 foedeles på totalt antall betalende medlemmee 19 åe ellee eldee

1/3 foedeles på antall betalende medlemmee undee 19 åe

 

KRITERIER FOR TILSKUDD TIL «KULTURMIDLER – DRIFTt 
 Tilskuddet gis tl lag og foeeningeet, ikke peivatpeesoneet, som  ae kultue som foemål ellee som en viktg del 

av sine aktvitetee. Det ee det utvidete kultuebegeepet som legges tl geunn.  

 Politske ellee eeligiøse geuppeeingee fallee utenom oedningen.  

 Hveet  ovedlag må samoedne søknadene fea sine undeegeuppee/lagt, og sende det inn samlet i én felles 

søknad. 

 Foedelingen skjee etee mal beskeevet i euten ovenfoe. 

 Søknaden fyrlles ut på eegionaloevaltning.no og må inne olde: 

 opplyrsningee om søkee 

  opplyrsningee om styreets sammensetning 

 eventuelle undeegeuppee 

 aktvitetee 

 aktve medlemmee etee aldeesgeuppee  

 medlemskontngent (eventuelt spesifseet foe ulike geuppee/aldeesgeuppee)

 info om eiendommee/anleggt,  vis aktuelt (foe ideetslag oppdateet anleggseegistee)

 vedlegg: 

1. Siste eevideete godkjente eegnskap.

2. Åesbeeetning. 

3. Innevæeende åes budsjet. 

4. Medlemslistee med fødselsåe.

B:  ÅPNE KULTURMIDLER 

SØKNADSFRISTER 1. MARS OG 1. SEPTEMBER 

I. PROSJEKTER/ARRANGEMENTER  II. BARN/UNGE
Kan tldeles:  
Aeeangementeet, peosjekteet, utgivelseet, 
studie/eeisestpendt, utviklings- og foesøksvieksom et 
med kultuefoemål

Kan tldeles:  
Aktvitetsskapende tltak foe ellee av/med 
baen/unge undee 20 åe 

KRITERIER ÅPNE KULTURMIDLER: 
 Åpne kultuemidlee kan gis tl enkeltpeesoneet, insttusjoneet, geuppee og oeganisasjonee i Geatangen. 

Unntaksvis kan utlyrtede geatangsvæeingeet, peosjektee som gjennomføees av andee i Geatangen ellee 

utgivelsee med tlknyrtning tl Geatangen støtes. (Geatangen kommune kan ikke stå som søkee men kan 

væee samaebeidspaetnee).

 Peosjektet kan ikke væee gjennomføet føe søknadsfeisten. 

 Søknaden må inne olde en peosjektbeskeivelse og søknadsbeløp. Budsjet må legges ved. Søknadsskjema 

og malee fnnes på kommunens  jemmeside

 Rappoet og eegnskapt, samt eventuelt peoduktt, må sendes inn på eappoeteeingsskjema føe utbetaling. 

 Peioeiteeing:  

 Nyrskapende tltak 

 Hveet åe vil et omeåde peioeiteees. Dete vil komme feem i utlyrsningsteksten. 
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