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Retningslinjer for tilskuddsordninger kultur og idrett i Stjørdal  

 

Tilskuddsordningene følger «Forskrift for tilskuddsordninger kultur og idrett i Stjørdal» 

Søknadsprosessen er digital. Informasjon og elektroniske søknadsskjema  

Beløp settes årlig innenfor vedtatte økonomiske rammer. 

Etableringstilskudd kultur og idrett   

 

Hva gis det tilskudd til?                                                              

Tilskuddet skal stimulere til etablering av frivillige organisasjoner og bidra til et rikt og aktivt kultur- og idrettsliv for alle 

innbyggere. 

 

Hvem kan søke? 

Tilskudd kan gis til nystartede frivillige organisasjoner innen kultur og idrett i Stjørdal.  

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregistrene   

Informasjon om registrering i Brønnøysundregistrene 

 

Krav til dokumentasjon   

Dokumentasjon på konstituering, vedtekter og medlemsliste på min. 10 aktive medlemmer (unntak kan gjøres) 

 

Frivillige organisasjoner oppfordres til å registrere seg og sin aktivitet i Værmed 

 

Søknadsfrist hele året                                                                                         Informasjon og elektroniske søknadsskjema                                                        

 

Driftstilskudd kultur og idrett  

«Kultur, idrett og aktivitet skal ha gode vilkår for vekst og utvikling.» (Kommuneplanens samfunnsdel) 

Det er en klar satsing på å gi barn og unge gode vilkår for å delta i lokalt kulturliv og idrett.    

 

Hva gis det tilskudd til? 

Generell støtte til drift av frivillige organisasjoner innen kultur og idrett for å ta vare på og utvikle mangfold, engasjement 

og aktivitet i det lokale kultur- og idrettslivet.  

 

Hvem kan søke? 

* Frivillige organisasjoner 

* Korps, kor og idrettslag som er tilknyttet en lands- eller fylkesomfattende organisasjon 

* Lokale fellesråd (frivilligheten) som har samarbeidsavtale med Stjørdal kommune 

 

Hvem kan ikke søke? 

* Regionale og nasjonale organisasjoner 

* Organisasjoner som har partnerskapsavtaler med Stjørdal kommune 

 

Krav til søkere 

* må være registrert i Brønnøysundregistrene. Informasjon om registrering i Brønnøysundregistrene 

* må ha minimum 10 aktive medlemmer 

* må være i drift hele året og åpen for alle 

* må ha samlinger minst hver 14. dag i sesongene 

 

https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd-stipend-og-priser/tilskudd/
https://www.brreg.no/
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/
https://varmed.no/
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd-stipend-og-priser/tilskudd/driftstilskudd-kultur/
https://www.brreg.no/
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/
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Prioriteringer 

* Barn og unge under 20 år 

* Mangfold og samhandling 

De som er berettiget driftstilskudd kan få både basistilskudd og medlemstilskudd 

 

Basistilskudd har tre nivå etter antall aktive medlemmer: 

Aktive medlemmer er betalende medlemmer som deltar i organisasjonens regelmessige aktivitet. 

* 10 til 100 aktive medlemmer  

* 100 til 300 aktive medlemmer  

* Over 300 aktive medlemmer  

Medlemstilskudd gis som fast kronebeløp pr. aktivt medlem under 20 år bosatt i Stjørdal.  

 

Stimuleringstilskudd skolekorps og barnekor  

* Tilskudd til musikalsk ledelse for å stimulere til kompetanseheving og rekruttering 

* Tilskudd for spilling/sang på 17. mai 

 

Krav til dokumentasjon  

* Årsmelding foregående år  

* Revidert regnskap foregående år og budsjett inneværende år. 

* Antall aktive medlemmer pr. 31.12. Medlemsliste kan kreves ettersendt. 

Søknader for musikk og idrett behandles i samarbeid med hhv. Stjørdal musikkråd og Stjørdal idrettsråd.  

 

Frivillige organisasjoner oppfordres til å registrere seg og sin aktivitet i Værmed 

 

Søknadsfrist 15. april                                                                                          Informasjon og elektroniske søknadsskjema 

 

Prosjekttilskudd kultur og idrett  

Tilskuddet skal inspirere til satsing på prosjekter som bidrar til utvikling og mangfold innenfor kultur og idrett i Stjørdal.   

* Søknadsbeløp inntil kr. 50.000  

* Tilskuddene gis fortrinnsvis som tilsagn. 

* Rapport med regnskap sendes senest 2 måneder etter avsluttet prosjekt som grunnlag for utbetaling.  

* For arrangement i desember er siste rapportfrist 10. januar året etter. 

Hva gis det tilskudd til? 

* kultur- og idrettsarrangement, -produksjoner og- prosjekter  

* markering av nasjonaldager i Stjørdal kommune 

Tilskudd fra kommunen gis ikke som fullfinansiering 

 

Det blir ikke gitt tilskudd til 

* Prosjekt av utpreget kommersiell karakter  

* Religiøse høytider 

* Innsamlingsaksjoner 

* Faste årlige arrangement og aktiviteter  

* Inventar, utstyr og vedlikehold, kursvirksomhet, seminarer, studiereiser, utdanning, reise- og turnestøtte 

* Produksjon av publikasjoner, bøker og filmer som ikke har særskilt betydning for Stjørdal kommune 

https://varmed.no/
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd-stipend-og-priser/tilskudd/driftstilskudd-kultur/
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Hvem kan søke? 

* Frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle virksomheter og grupper i Stjørdal kommune som har kultur eller idrett som   

  hovedaktivitet.  

* Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.  Informasjon om registrering i Brønnøysundregistrene 

 

Ved vurdering av søknaden vektlegges blant annet:  

* Prosjekt for, av og med barn og unge under 20 år 

* Lavterskeltilbud og aktiviteter tilpasset grupper med særskilte behov for tilrettelegging 

* Samarbeidsprosjekt på tvers 

* Eksperimentelle og nyskapende tiltak 

* Mangfold og samhandling 

* Samarbeid med – eller deltakelse av profesjonelle aktører 

* Prosjekt som gir økt kunnskap og har nye samarbeidsformer 

* Kultur som helsefremmende aktivitet 

 

Generelle vilkår for støtte til prosjektet/tiltaket: 

* Prosjekt som er tildelt støtte skal gjennomføres som det er beskrevet i søknaden. 

* Det skal gjøres kjent at Stjørdal kommune bidrar med økonomisk støtte til arrangementet eller tiltaket. 

  Profilmanual og logo for Stjørdal kommune 

* Tilgjengelighet for alle og at ledsager med ledsagerbevis gis gratis adgang til arrangementet.  

* Kulturtiltak med publikum skal legge til rette slik at alle kan delta uavhengig av funksjonsnivå. 

* Arrangør skal ha system for å ivareta sikkerhet, beredskap, smittevern og følge de til enhver tid gjeldende regler og     

  retningslinjer. Veileder for sikkerhet ved store arrangement fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

  Smittevernregler regjeringen.no 

* Ved store arrangement kan det stilles krav om registrering i CIM Event gjennom satsingen Arrangementsby1 

* Frivillige organisasjoner oppfordres til å registrere seg og sin aktivitet i Værmed 

Krav til dokumentasjon  

* Prosjektbeskrivelse med organisering, prosjektplan og budsjett 

* Prosjektrapport med regnskap og anmodning om utbetaling 

 

Søknadsfrister:  

1. mai           : gjelder for perioden 1. juli - 31. desember 

1. november: gjelder for perioden 1. januar - 30. juni året etter                    Informasjon og elektroniske søknadsskjema 

                                                                                                                                                   

Kontingentkassa 

 

* Skal bidra til at barn i alderen 6 - 18 år får muligheten til å delta på organiserte fritidsaktiviteter 

* Støtte til kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner 

* I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til for eksempel deltakelse i lagturneringer, cuper, leirer, kurs, stevner m.m. 

Hvem kan søke på vegne av barnet? 

Ledere eller ansvarlige for frivillige organisasjoner eller representanter for offentlige instanser som eksempelvis 

barnevernstjenesten, NAV, forebyggende helse, ungdomskontakten, fritidsklubbledere med flere som har kjennskap til 

barnet/ungdommen, kan søke om midler. Barnet eller familien kan ikke søke selv. 

Søknadsfrist hele året                                                                                          Informasjon og elektroniske søknadsskjema 

https://www.brreg.no/
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stjordal.kommune.no%2Ftjenester%2Fom-kommunen%2Fgrafisk-profil%2F&data=04%7C01%7CAstrid.Vikaune%40stjordal.kommune.no%7C96ec06e3b7f04ef8703d08d8cdcdaf3a%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637485630574315499%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DXTDOcy%2BfCfrotanIr%2FQzzO0rvlwuHVS4Le2DwzkDq8%3D&reserved=0
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farrangementsby1.no%2Farrangementsregistrering%2F&amp;data=04%7C01%7CAstrid.Vikaune%40stjordal.kommune.no%7C82ea234590954072f1ed08d8cdbf406d%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637485568598915848%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=SdfdbpgWxmbV1bgx3XY9OP2lZ6WeD64vKe9ulhHu%2BUI%3D&amp;reserved=0
https://varmed.no/
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd-stipend-og-priser/tilskudd/prosjekttilskudd-kultur/
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd-stipend-og-priser/tilskudd/kontingentkassa/
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Nærmiljøtiltak  

 

Prosjekttilskudd til lekeplasser, friluftsliv, nærmiljøanlegg. 

Formålet er å stimulere til etablering av permanente aktivitetstiltak og sosiale møteplasser i nærmiljøet. 

 

Hva gis det tilskudd til? 

Investerings- og vedlikeholdstiltak som både styrker, trygger og skaper aktivitet i nærmiljøene.  Eksempler på tiltak er 

bygging av nærmiljøanlegg, opprustning av lekeplasser, tursti, gapahuk og arrangement m.m. 

 

Hvem kan søke? 

Frivillige organisasjoner må være registrert i Brønnøysundregistrene.  

Informasjon om registrering i Brønnøysundregistrene 

 

Prioriteringer 

* Søknader som omhandler barn og unge  

* Lavterskeltilbud rettet mot barn og unge under 20 år, og aktiviteter tilpasset grupper med særskilte behov for 

tilrettelegging  

Ordningen kan ses i sammenheng med søknad om spillemidler. 

 

Krav til dokumentasjon 

* Prosjektbeskrivelse med organisering, prosjektplan og budsjett.  

* Prosjektrapport med regnskap med anmodning om utbetaling.  

* For søknader om turstier/turveier er det en forutsetning at traséen legges inn i www.ut.no 

 

Frivillige organisasjoner oppfordres til å registrere seg og sin aktivitet i Værmed 

 

Søknadsfrist hele året                                                                                          Informasjon og elektroniske søknadsskjema 

 

Spillemidler  

Spillemidlene skal stimulere til bygging / rehabilitering av ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturarenaer. 
 

Hvor behandles søknadene? 

Søknader til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg behandles i henhold til Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet.  

 

Søknad om spillemidler er en prosess som krever arbeid, og utforming av søknad skjer i samarbeid med Stjørdal 

kommune. For å kunne søke om spillemidler må prosjektet være meldt inn i handlingsprogrammet i Stjørdal kommune sin 

plan for idrett og fysisk aktivitet. Det anbefales derfor å ta kontakt med rådgiver idrett og friluftsliv i Stjørdal kommune så 

tidlig som mulig i prosessen.  

 

Spillemidlenes bestemmelser, informasjon og elektronisk søknadsskjema finnes i anleggsregisteret.no 

 

Frist for innmelding av anlegg til handlingsprogrammet: 1.mai                          Informasjon om spillemiddelordningen 

 
 

 

https://www.brreg.no/
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/
http://www.ut.no/
https://varmed.no/
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd-stipend-og-priser/tilskudd/prosjekttilskudd-kultur/
https://www.stjordal.kommune.no/ansatte/?soketekst=Joachim%20Engan&personid=10
http://www.anleggsregisteret.no/
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd-stipend-og-priser/tilskudd/spillemidler/
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Tilskuddsportalen   

 

Stjørdal kommune abonnerer på Tilskuddsportalen.no. Dette gir alle frivillige organisasjoner anledning til fri bruk av 

Tilskuddsportalen. Den gir oversikt over eksterne tilskuddsordninger som kan være nyttige å søke på til de prosjekter 

man ønsker å gjennomføre. Trenger du råd og veiledning? 

 

Ta kontakt med etat kultur på tlf. 74 83 35 00, eller send epost til postmottak@stjordal.kommune.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tilskuddsportalen.no/#/1325
mailto:postmottak@stjordal.kommune.no

