Retningslinjer for tildeling av kulturmidler
– Kvænangen kommune
Godkjent av Kvænangen formannskap 22.03.2021
Godkjent av Kvænangen kommunestyre 29.04.2021

Kvænangen kommune deler årlig ut kulturmidler til to formål:



Aktivitets- og kulturtilskudd for lag og foreninger
Driftstilskudd til samfunnshus/grendehus

1. Formål med aktivitetstilskudd for lag og foreninger
Søknad om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og kulturelle tiltak har til hensikt å
skape nye tilbud, og å opprettholde og videreutvikle allerede eksisterende idrettstilbud og
kulturaktiviteter i kommunen. Lag og foreninger som har tilbud av aktivitet og arrangementer
spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Dersom laget eller foreningen aktiviserer og
integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk utviklingshemmede) tas dette med i søknaden.
1.1 Hvem kan søke:




Lag
Foreninger
Grende-/samfunnshus

1.2 Det kan søkes om følgende



Tilskudd til aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak, utstyr til lag/foreninger og grende/samfunnshus.
Tilskudd til aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak, utstyr for eldre og
funksjonshemmede.

Dersom et lag er delt i flere avdelinger, er det styret i hovedlaget som skal søke om midler.
Søknaden må inneholde konkret beskrivelse av hva midlene skal brukes til, og være en del av en
fremdriftsplan som kommer frem i årsmeldingen.
1.3 Følgende må legges ved søknaden:
1.3.1 En beskrivelse av formålet det søkes midler til og budsjettforslag. Større prosjekter må
være vedtatt i årsmøtet med fremdriftsplan og budsjett.
1.3.2 Årsmelding. I årsmeldingen skal det også kort redegjøres for bruk av forrige års tildelte
kulturmidler og hvor mye søkeren fikk utdelt.

1.4 Sluttrapport
1.4.1 Ved ferdigstillelse av prosjektet sendes det inn en sluttrapport dokumentert med bilde
og regnskap.
1.4.2 Lag/foreninger som ikke har levert sluttrapport vil tape sin rett på å søke på kulturmidler
i ett år. Tilskudd kan også kreves tilbakebetalt.

2. Formål med tilskudd til samfunnshus/grendehus
Kvænangen er en langstrakt kommune med mange bygder. Samfunns- og grendehus er en viktig del
for å bidra til aktivitet i bygdene. Driftsutgifter er en stor del av utgiftspostene deres. For å kunne frigi
mer ressurser til å skape liv og røre i bygdene ønsker Kvænangen kommune å tilby driftstilskudd til
samfunns- og grendehus.
2.1 Det kan søkes på følgende:
 Tilskudd til støtte til faste driftsutgifter til samfunns og grendehus.
2.2 Det kan fra denne posten gis maksimalt kr 10 000 per samfunns/grendehus. Beløpet skal gå til å
dekke faste kostnader som strøm, forsikring osv.
2.3 Tilskuddet må søkes på.

3. Generelt
3.1
3.2
3.3
3.4

Søknadsfrist: 31.mai
Søknader som ikke kommer inn innen søknadsfrist, eller mangler beskrivelse av formålet
og/eller årsmelding vil ikke bli tatt med i behandlingen.
Viktig å presisere i søknaden hvilket/hvilke tilskudd som søkes på. Dersom det søkes på flere
tilskudd må det oppgis et søknadsbeløp for hvert av tilskuddene.
Tildelte midler skal brukes i henhold til retningslinjene for kulturmidler i Kvænangen og de
opplysninger som er oppgitt i søknad.

Retningslinjene for tildeling av kulturmidler vil bli tatt opp til vurdering et år etter at de er vedtatt.

