Retningslinjer og kriterier for tilskudd til kulturformål i Tinn kommune
1. Formål
Disse retningslinjene regulerer tilskudd fra Tinn kommune til kulturformål i kommunen.
Idrett og friluftsliv defineres som kultur i denne ordningen, da det ikke er egne kommunale
tilskuddsordninger i denne kategorien. Formålet med kommunalt tilskudd er å stimulere og
videreutvikle det lokale kulturlivet, samt bidra til å skape gode opplevelser, aktiviteter og
møteplasser for kommunens innbyggere.

2. Tilskuddsmottakere
 Tinn kommune kan etter søknad gi tilskudd til frivillige lag/foreninger, organisasjoner,
enkeltpersoner eller grupper som driver kultur- og frivillighetsarbeid i Tinn kommune.
 Søker skal ha hoveddelen av sitt arbeid i kommunen eller prosjektet/tiltaket skal ha
lokal interesse og verdi og være rettet mot innbyggerne i kommunen.
 Ordningen retter seg ikke spesielt mot noen aldersgrupper eller målgrupper, men
lokale kulturformål der barn og unge, eldre og ulike etniske grupper vektlegges, skal
prioriteres.
 Lag, foreninger og andre som har husleie, halleie, strøm ol. sponset av Tinn kommune
kan ikke søke om midler til drift eller innkjøp av materiell og utstyr til egen aktivitet,
men kan søke etter andre ting i henhold til kriteriene.

3. Tilskuddstyper
Det gis tilskudd til følgende kategorier:
1. Gjentagende kultur- og idrettsarrangementer
Tilskudd til større og mindre arrangementer av årlige eller fast gjentagende art. f.eks.
festivaler, idrettsarrangementer, 17. mai etc. Arrangementene skal finne sted innenfor
kommunen og være åpen for publikum.
2. Kulturtiltak/prosjekt/aktivitet/arrangement
Tilskudd til generelle allmenne engangs-tiltak/prosjekt/aktivitet/arrangement. F.eks.
tilskudd til bøker, CD, film, jubileer, teater, konsert, investeringstiltak, utstillinger ol.
3. Løypekjøring
Tilskudd til preparering og stikking av skiløyper i Tinn kommune. Antall kilometer
med oppkjørt løype skal dokumenteres med kart.
4. Driftstilskudd
a.
Frivillige lag og foreninger
b.
Samfunnshus og grendehus

4. Felles kriterier for tilskudd
 Lag/foreninger må ha demokratisk oppbygging og styringsform, med åpne muligheter
for medlemskap og et valgt styre.










Lag/foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner som er registrert i
Brønnøysundregisteret skal ha bankkonto registrert på organisasjonen eller prosjektet
Tilskudd til f.eks. CD, DVD, bøker, film og lignende, må ha kulturhistorisk verdi for
Tinn kommune
Arrangementer skal foregå i Tinn kommune og være åpne for publikum
Søker plikter å gi kommunen beskjed hvis tiltaket avlyses eller endres på en måte som
kan ha betydning for tildelingen
Ved annonsering, markedsføring og informasjon skal det fremgå at tiltaket er støttet av
Tinn kommune og kommunens logo skal brukes
Tilskuddet skal ikke fullfinansiere tiltaket
Tiltaket det søkes tilskudd til skal gjennomføres eller ha oppstart i tilskuddsåret
Utbetaling av tilskudd må skje i tildelingsåret ellers faller tilskuddet bort

6. Tilskuddsordningene gjelder ikke for:
 Kommersielle tiltak og rene kommersielle aktører
 Pengeinnsamling til humanitære organisasjoner
 Politiske partier eller bedriftslag
 Lukkede eller private arrangementer/tiltak
 Deltakelse på stevner, leirer, konkurranser, reise-, turne eller sponsorstøtte etc. for
enkeltpersoner eller lag. Dette anses som egenutvikling/aktivitet.
 Personlig utstyr
 Underskuddsgaranti
 Arrangementer/tiltak i regi av andre kommunale virksomheter enn kulturenheten
 Løpende driftsutgifter som strøm, forsikring ol.

7. Krav til søknad
 Det er utarbeidet elektroniske søknadsskjemaer som ligger tilgjengelig via
kommunens nettsider. Ved behov for hjelp kontakt servicetorget, tlf. 35 08 26 00
 Krav til informasjon og dokumentasjon fremgår av søknadsskjemaet. Plan for budsjett
og finansiering skal alltid ligge ved, forslag til mal ligger på kommunens hjemmeside.
 Det er en forutsetning for behandling av søknaden at alle obligatoriske vedlegg oppgitt
i søknadskjema ligger ved søknaden
 Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet

8. Behandling av søknadene
 Frist for innsendt søknad er 1.mars. Søknader som mottas etter fristens utløp blir ikke
behandlet
 Administrasjonen legger frem en innstilling til kultur- og oppvekstutvalget som vedtar
fordeling av tilskudd. Politisk vedtak ligger til grunn for svaret
 Eventuelle restmidler/ufordelte midler lyses ut på nytt i september/oktober
 Alle søknader, inkludert vedlegg, er offentlige og innsyn vil bli gitt på forespørsel
 Tilskudd bevilget innenfor vedtatte rammer på kulturbudsjettet utbetales normalt
umiddelbart etter at vedtak er fattet eller etter tiltaket er dokumentert fullfinansiert
eventuelt gjennomført.
Opplysninger gitt i søknadene kan bli utsatt for kontroll og søker må på forespørsel gi innsyn i
søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig
mottatt støtte og miste retten til fremtidig støtte.
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