SØKNAD OM TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL

DRIFTSTILSKUDD - SØKNADSFRIST 1. APRIL
Navn på søker (lag/organisasjon eller privatperson):
Adresse:
Post nr.:

Poststed:

E-post:
Tlf./mobil:

Org.nr. / pers.nr.

Leder:
Kapital pr 31.12.

Gjeld pr 31.12.

Antall aktive medlemmer…………., av disse er ………. Under 20 år.
Innvilget tilskudd skal settes inn på kontonr.:

Vedlegg som MÅ være med:




Årsmelding og regnskap for siste år
Budsjett og aktivitetsplan for søknadsåret
Medlemsliste med navn på aktive medlemmer eller oversikt over hvem som har betalt
medlemskontingent / årsavgift

PROSJEKTTILSKUDD – SØKNADSFRISTER 1. APRIL OG 1. OKTOBER:
Formål:…………………………………………………………………………………………………….
Tidsramme: Fra ………………… Til ……………………
Beskrivelse og budsjett må legges ved.

Sted og dato:

Søkers signatur:

Søknad med vedlegg sendes: Sel kommune, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta eller
postmottak@sel.kommune.no

Retningslinjer vedtatt i Driftsutvalget 3.2.20

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL
1. Størrelse på tilskuddet er en del av den årlige budsjettbehandlingen og kan derfor variere
fra år til år.
2. Aktiviteter for barn og ungdom under 20 år prioriteres med høyere tilskuddssats både ved
driftstilskudd og prosjekttilskudd.
3. Det er innført krav om organisasjonsnummer for lag og organisasjoner, alternativt
personnummer for søknader fra enkeltpersoner
DRIFTSTILSKUDD
Søkere kan være lag, organisasjoner eller enkeltpersoner.
1. Tilskudd kan gis til all kulturaktiviteter. Aktivitetene skal være åpne for alle / medlems
basert og løpende gjennom hele året.

2. Definisjon på aktiv medlem; En person eller husstand som har betalt
medlemskontingent eller er æresmedlem
3. Ledsagerbevis må godtas ved arrangement.
PROSJEKTTILSKUDD
1. Søkere kan være lag/organisasjoner eller enkeltpersoner.
2. Kan ikke gis til rent kommersielle tiltak.
3. Det gis ikke tilskudd i form av underskuddsgaranti.
4. Det gis ikke tilskudd til påbegynte prosjekt.
5. Det kan gis tilskudd til samme type prosjekt i inntil 3 år.
6. Prosjekt som kan føre til inngrep i naturen (f.eks. stier og løyper) må være i hht
godkjente reguleringsplaner og ha skriftlig avtale med grunneier(e).
7. Tilskuddet beregnes prosentvis av totalkostnaden. Prosentsatsen kan variere fra år til år.
8. 50% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart. Sluttutbetaling skjer etter mottatt rapport
og regnskap som viser at prosjektet er fullført i samsvar med søknaden.

Retningslinjer vedtatt i Driftsutvalget 3.2.20

