SØKNAD OM KULTURMIDLER
I TRANØY KOMMUNE
Opplysning om søker:
Navn
v/
Adresse
Tlf.nr.

Bankkontonr.:

Beskriv aktiviteten/tiltaket det søkes om støtte til:

Detaljert oppsett:

Uketimer

Antall uker

Sum timer

Aktivitetstimene det søkes om tilskott til, skal være dokumentert i årsberetningen
Søknader til andre tiltak føres på baksiden av dette arket.

Underskottsgaranti, konserter, utstillinger, kurs, reisestøtte:

Forsamlingslokale

Ber. utgift

Ber. inntekt

Søkn.beløp

Dr.utgifter

Dr.inntekter Søkn.beløp

Materiellstøtte akt.tiltak og anlegg/vedlikehold kulturstier

Søkn.beløp

Kulturstier/løyper

Søkn.beløp

Ant.kilom.

Andre kulturtiltak/tiltak i andre komm.

x kjørte turer utgifter

Ber. utgift

Ber. inntekt Søkn.beløp

Jeg erklærer at ovenstående opplysninger er korrekte.
…………………………………………………….
sted/dato

………………………………………………………
navn

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler
Vedtatt av komité for oppvekst, kultur og helse den 20.10.09 (sak nr 23/09)

Aktivitetsstøtte til barne- og ungdomstiltak i egen kommune skal prioriteres,
Støtte kan også gis tiltak utafor kommunen, hvis kommunen har deltakere.
Enkelte år kan det politiske styringsorgan velge å styrke et spesielt felt
innenfor kulturområdet- og dette kan igjen gi utslag i at tilskott til andre
tiltak kan bli prioritert bort. Ellers kan det generelt søkes om støtte til:
1. Aktivitetsstøtte for gjennomførte tiltak forrige år, må kunne gjenspeiles i årsberetning:
a)Inntil 75 kr pr time gis for aktivitet med ledelse, herunder sang/musikk, teater, dans,
idrett /fysisk aktivitet, husflid/handverk og annet. Det er selve aktivitetstimene som er
tilskottsberettiget, ikke forberedelser, kjøretid m.v. Også medgåtte timer for opptredener,
kamper, skirenn, løp m.v. kan tas med. Må spesifiseres på søknadsskjemaet.
b) Nye tiltak/Materiellstøtte til nye og allerede etablerte tiltak:
Det kan søkes om støtte på inntil 2000 kr. til oppstart av nye tiltak. Forutsetning er at
tiltaket er av en viss varighet (over minst 10 uker) og at det foreligger en plan for
gjennomføring.
Det kan også søkes om materiellstøtte på inntil 50 % av kostnadene, maks støtte 1500 kr.
Årlig materiellstøtte kan også innvilges til allerede etablerte tiltak.
Legg med budsjett og finansieringsplan.
c) Ukekurs/helgesamlinger
Det kan søkes om støtte på 75 kr/t for utgifter til innleie av instruktør ved uke- eller
helgesamlinger, (musikk, dans, teater, idrett, kunst m.m.) Det må være minst 10 påmeldte
deltakere under 18 år for å få støtte. Det kan også søkes materiellstøtte til samme , kfr.
overfor. Legg med budsj./finansieringsplan.
Tilsagn gis på forhånd, men tilskottet utbetales først etter at tiltaket er gjennomført.
d) Reisestøtte/deltakerstøtte:
Det kan ytes inntil 50 % av egenandelen, men maks. 2.000 kr. pr person pr arrangement for
reise/oppholdsutgifter ved deltakelse i nasjonale mesterskap/samlinger.
Det kan ytes tilskott på kostnader på inntil 1.500 kr. pr deltaker v/ungdomsmønstringer.
Lag som har deltakere på instruktøropplæring, kan søke om dekning av inntil 50 % av
kostnaden, men maks 1.500 kroner pr deltaker pr kurs.
e) Konserter/teaterforestillinger/utstillinger:
Ved arrangement med innleide artister som konserter, teaterforestillinger og ved innleide
utstillinger kan det gis forhåndstilsagn om underskottsgaranti på inntil 2.500 kr.
Det ytes støtte på inntil 4.000 kr. for leie av buss til transport av kormedlemmer mellom to
kirker i forbindelse med juleinnsynginga.
2

Kulturstier og løyper:
a) Løypekjøring: Det kan innvilges støtte til oppkjøring av skiløyper på inntil 2.500 kr. pr
tur- eller skiløype pr år, basert på løypelengde, antall gjennomførte prepareringer og antall
utkjørte kilometer. Legg med skisse m/lengde over løypetrase.
Ved bruk av tråkkemaskin til preparering av trenings/konkurranseløyper, ytes det dobbelt
tilskott. Det gis ikke tilskott til vedlikehold av løypemaskiner.

b) Anlegg av kulturløyper/stier, utvidelse og Vedlikehold:
Det kan gis tilsagn om materiell støtte på inntil 3.000 kroner til anlegg av eller utvidelse av
kulturstier og inntil 1.500 kr. til nymerking/vedlikehold av tidligere anlagte.
Det må legges med et kart- utsnitt og oversikt over kostnader. Tilskottet utbetales etter
at arbeidet er ferdig og det er levert rapport/regnskap.

3 Idrettsanlegg/anlegg for fysisk aktivitet, m.m.:
a) Det kan innvilges støtte for etablering av nyanlegg/rehabilitering av anlegg og
nærmiljøanlegg i h h t vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet.
b) Det kan også innvilges støtte til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg.
c) I den grad det er ledige midler på budsjettposten for anlegg, kan det gis tilskott til
oppgradering av lekeapparater på etablerte lekeplasser.
d) Idrettsskole/idrettsråd:Til drift av idrettsskole kan det gis en støtte på inntil 50 kr. pr.
aktivitetstime, men maks 4.000 kr. pr år pr skole.
e) Til drift av idrettsråd kan det gis 1.000 kr. pr år, i h h t samarbeidsavtale.
4 Øvrige kulturtiltak:
Det kan også søkes om støtte til tiltak som ikke omfattes av ovennevnte. Det må da foreligge et
budsjett og en redegjørelse for tiltaket.
5 Tiltak i andre kommuner:
Det kan søkes om arrangementsstøtte på inntil 2.000 kr. for tiltak der barn og unge fra
Tranøy deltar i et fellesopplegg for flere kommuner. Det må foreligge et budsjett og
redegjørelse for tiltaket. Evt tilskott utbetales etter at det er levert rapport/regnskap.
6 Grendehus/forsamlingshus
Det kan søkes om tilskott til generell drift. Med generell drift menes det: utgifter til strøm,
forsikring, renhold, snørydding, offentlige avgifter m.v. – fratrukket leieinntekter/
arrangementsinntekter. Det gis ekstra bonus for gjennomførte trivselstiltak for bygdefolk.
Regnskap må vedlegges.
7 Prosjektstøtte
Som nevnt innledningsvis kan det enkelte år bli satt i gang prosjekter som gjør at midler til
andre tiltak prioriteres bort. Ved en evt. søknad om støtte til slike større tiltak, må det
foreligge grundig prosjektbeskrivelse og finansieringsplan må vedlegges.

Søknadsfrist: 1. mai for søknader om driftsstøtte til gjennomførte tiltak foregående år.
1. nov. for drift av kulturstier/løyper, idrettsanlegg, lekeapparater.
Andre tiltak: hele året.

Tildeling:

Rådmannen eller den han bemyndiger kan avgjøre søknader om støtte i
samsvar med retningslinjene på inntil 5.000 kroner.
Øvrige søknader, eller søknader som faller utenfor disse generelle
retningslinjene forelegges komiteen for avgjørelse.

