Retningslinjer for tildeling av
kommunale tilskudd til allmenn kultur,
idrett og friluftsliv (Kulturstøtte)
§ 1 Generelt
Frivillig arbeid er den viktigste ressursen i kommunen når det kommer til kulturpolitiske og
helsefremmende arbeid i Hattfjelldal kommune. Det kommunale tilskuddet til allmenn kultur, idrett
og friluftsliv skal være en begrenset støtte som skal støtte opp det frivillige arbeidet. Støtten kan
være en delfinansiering i en spillemiddelsøknad.

§ 2 Målsetning






Være med å skape et attraktivt kommunesenter og attraktive grender.
Stimulere til innovasjon, samarbeid og mangfoldighet i kulturlivet i kommunen.
Å skape gode levevilkår for innbyggerne i Hattfjelldal
Gi innbyggerne i Hattfjelldal anledning til å oppleve kunst og kultur skapt av andre både
profesjonelle og amatører.
Medvirke til god integrering av svake grupper.

§ 3 Tilskudds berettigede
Tilskudd ytes til frivillige organisasjoner hjemmehørende i Hattfjelldal kommune innenfor allmenn
kultur, idrett eller friluftsliv. Tilskudd gis som hovedregel ikke til politiske, livssyn og
interesseorganisasjoner. Unntatt når de arranger aktiviteter som er åpen for alle innenfor rammen av
tilskuddordningen. Organisasjonene må sende inn komplett utfylt søknadsskjema, årsberetning,
revidert regnskap og medlemsoversikt. Dersom søker har blitt tildelt tilskudd forgående år må søker
vedlegge rapport for tiltaket, unntatt er driftstilskudd som redegjøres for i regnskapet.

§ 4 Tilskuddsordningen
Ordningen er delt inn i to tilskuddsordninger driftstilskudd og prosjekttilskudd.
•

•

Driftstilskudd
o 50% av midlene avsatt til kulturformål skal brukes til driftstilskudd. Midlene fordeles
som prosentvis andel av ihht medlemstall i organisasjonen der medlemmer under 20
år vektes 2/3 og medlemmer over 20 år vektes 1/3.
Prosjekttilskudd til tiltak og arrangementer
o Tiltak og arrangementer som har barn og unge som målgruppe prioriteres.
o 50 % av midlene avsatt til kulturformål brukes til særskilte tiltak og arrangementer.
Dette kan være f.eks:
 Innkjøp av utstyr til aktivitet
 Kursing av instruktører





Arrangering av stevne/ arrangement
Deltakelse i utenbygds stevne eller arrangement av nasjonal størrelse(NM,
Norway Cup, landsskytterstevne, Landskappleik, osv.)
Støtte til enkelt utøvere under 20 år som utmerker seg på nasjonalt nivå.

§ 5 Tildeling
Midler til driftstilskudd fordeles av administrasjonen i henhold til vedtatte retningslinjer. Avsatte
midler til prosjekttilskudd tildeles av kommunestyret etter innstilling fra hovedutvalg for oppvekst og
kultur.

§ 6 Søknadsfrister
Søknad om tilskudd sendes innen 15. april hvert år.
Søknad leveres på søknadsskjema.
Søknader som kommer inn for sent blir ikke behandlet.
Tildeling av tilskudd skjer innen 30. juni hvert år.

