Retningslinjer kulturtilskudd fra 01.01.2012
(To typer tilskudd: A Driftstilskudd - B Prosjekttilskudd )

A

Driftstilskudd kultur

Kultursatsing i Stjørdal (fra Kommunedelplan kultur mars 2008):
Det skal være rom for et allsidig og flerkulturelt kulturtilbud for alle basert på deltakelse,
medvirkning, engasjement og opplevelse. Frivilligheten skal ha gode vilkår gjennom
informasjon, veiledning, økonomisk tilskudd og ved etablering av gode møteplasser.

Hvem kan få driftstilskudd kultur ?



Lag/organisasjoner i Stjørdal kommune. Underavdelinger søker gjennom hovedlaget.
Registrering i Frivillighetsregisteret anbefales. Fordeler: Tilgang til Grasrotandelen og
alltid oppdatert kontaktinfo på www.stjordal.kommune.no fra Frivillighetsregisteret.

Hvem kan ikke få driftstilskudd kultur ?




Lag/organisasjoner som i vesentlig grad selv yter økonomisk hjelp til andre.
Kommersielle tiltak
Lag/organisasjoner som etableres for gjennomføring av tidsbegrensede prosjekter.
(Kan søke Prosjekttilskudd kultur)
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Ved behandling av søknadene legges det vekt på følgende:










Kultur eller idrett er lagets/organisasjonens hovedaktivitet
Laget/organisasjonen skal være i drift og åpen for alle.
Medlemstall; aktive medlemmer, medlemmer under 18 år, rekrutteringsarbeid
Aktivitet, allsidighet, kunnskap og arrangement.
Arbeid med barn og ungdom.
Arbeid med inkludering av flerkultur, mennesker med nedsatt funksjonsevne og
mennesker med andre behov for særskilt tilrettelegging.
Driftskostnader ved egne anlegg.
Nye lag/organisasjoner kan gis ekstra driftstilskudd i etableringsåret.
Lag/organisasjoner som selv skaffer betydelige økonomiske midler til drift skal ikke
automatisk få redusert tilskudd som en følge av dette.

Søknadsbehandling
Søknadsfrist er 15. april










Søknader om driftstilskudd behandles administrativt etter en tverrfaglig vurdering.
I saker der det er naturlig kan administrasjonen be om uttalelse fra
paraplyorganisasjoner innenfor Frivilligheten i Stjørdal.
Elektroniske søknadsskjema via www.stjordal.kommune.no skal benyttes.
Obligatoriske vedlegg er årsmelding og regnskap fra forrige år og budsjett for
inneværende år. Vedlegg lastes opp elektronisk i søkeprosessen fra
www.stjordal.kommune.no
Mangelfulle søknader behandles ikke før fullstendig dokumentasjon foreligger.
Behandlingstid – inntil 3 måneder etter søknadsfristen.
Svarbrev sendes elektronisk til søkere.
Utbetaling iverksettes etter utsendt svarbrev.

Informasjon
Tilskuddsordningen kunngjøres på www.stjordal.kommune.no og i andre media etter
årsskiftet.
Generell informasjon og tilgang til elektroniske søknadsskjema er alltid tilgjengelig fra
www.stjordal.kommune.no.
Råd og veiledning gis av saksbehandlere på forespørsel.
Kontaktinfo: Stjørdal kommune, tlf. 74 83 35 00, postmottak@stjordal.kommune.no
Hjemmeside: www.stjordal.kommune.no
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B

Prosjekttilskudd kultur

Kultursatsing i Stjørdal (fra Kommunedelplan kultur mars 2008):
Det skal være rom for et allsidig og flerkulturelt kulturtilbud for alle basert på deltakelse,
medvirkning, engasjement og opplevelse. Frivilligheten skal ha gode vilkår gjennom
informasjon, veiledning, økonomisk tilskudd og ved etablering av gode møteplasser.

Hvem kan få prosjekttilskudd kultur ?
Lag/organisasjoner, prosjektorganisasjoner, samarbeidsgrupper, enkeltpersoner, offentlige
og private institusjoner m.m.

Hvilke prosjekter kan få prosjekttilskudd kultur ?



Tidsbegrensede prosjekter/aktiviteter/tiltak/arrangement m.m. i Stjørdal kommune som
ikke defineres som ordinær drift av organisasjonen.
Kulturelle aktiviteter, arrangement og prosjekter som synliggjør kulturelt mangfold.

Hvilke prosjekter kan ikke få prosjekttilskudd kultur ?




Idrettsstevner og konserter anses som ordinær drift av henholdsvis idrettslag og
kor/korps. Slike arrangement må ha et særskilt innhold eller organisering for å få
prosjekttilskudd.
Det gis fortrinnsvis ikke tilskudd til utstyr/vedlikehold.

Ved behandling av søknadene legges det vekt på følgende:





Tiltak for, av og med barn og unge.
Nyskaping, kunnskap og samarbeid på tvers
Arbeid med inkludering av flerkultur, mennesker med nedsatt funksjonsevne og
mennesker med andre behov for særskilt tilrettelegging.
Kultur som helsefremmende aktivitet

Lekeplasser
Tilskudd til opparbeidelse, rehabilitering og anskaffelse av utstyr til lekeplasser i
nærområdet. Nye boområder eller områder som tidligere ikke har hatt anlagt lekeplass
prioriteres. Anlegget skal være åpent for alle. Søknadsprosess som øvrige prosjekttilskudd.

Spillemidler
Søknad om spillemidler til lokale kulturbygg/idrettsanlegg/nærmiljø administreres som en
egen ordning. Kontakt Stjørdal kommune for nærmere informasjon og rådgiving.
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Søknadsbehandling Prosjekttilskudd kultur og Lekeplasser
Søknader mottas gjennom hele året og behandles fortløpende.
Unntak er Prosjekttilskudd Lekeplasser som har frist 15. april.












Søknader om prosjekttilskudd behandles administrativt etter en tverrfaglig vurdering.
I saker der det er naturlig kan administrasjonen be om uttalelse fra
paraplyorganisasjoner innenfor Frivilligheten i Stjørdal.
Elektroniske søknadsskjema via www.stjordal.kommune.no skal benyttes.
Obligatoriske vedlegg til er:
1. Prosjektbeskrivelse
2. Detaljert budsjett som bør inneholde poster som f. eks. billettinntekter, salgsinntekter,
annonseinntekter, andre tilskudd, husleie, honorar, markedsføring/annonsering m.m
3. Siste avsluttede regnskap for foretaket (når søker er foretak/lag/organisasjon)
4. Prosjekttilskudd Lekeplasser skal inneholde kostnadsoverslag og finansieringsplan.
Vedlegg lastes opp elektronisk i søkeprosessen fra www.stjordal.kommune.no
Mangelfulle søknader behandles ikke før fullstendig dokumentasjon foreligger.
Behandlingstid – inntil 3 måneder fra søknaden er mottatt.
Svarbrev sendes elektronisk til søkere.
Vedtaket gis som tilsagn. 50% av beløpet utbetales ved skriftlig melding om oppstart til
postmottak@stjordal.kommune.no Restbeløpet (50 %) utbetales når enkel sluttrapport
med regnskap er sendt postmottak@stjordal.kommune.no eventuelt ferdigbefaring ved
anlegg. Dersom prosjektet ikke blir gjennomført må utbetalt tilskudd tilbakeføres Stjørdal
kommune.
Stjørdal kommunes logo benyttes ved markedsføring av arrangement.

Informasjon
Tilskuddsordningen kunngjøres på www.stjordal.kommune.no og i andre media etter
årsskiftet.
Generell informasjon og tilgang til elektroniske søknadsskjema er alltid tilgjengelig fra
www.stjordal.kommune.no.
Råd og veiledning gis av saksbehandlere på forespørsel.
Kontaktinfo: Stjørdal kommune, tlf. 74 83 35 00, postmottak@stjordal.kommune.no
Hjemmeside: www.stjordal.kommune.no
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