RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER
Vedtatt i utvalg for helse, oppvekst og kultur den 20.03.13.

1. DRIFTSMIDLER GENERELT
Innafor årlige budsjettrammer vil utvalg for helse, oppvekst og kultur, heretter kalt HOK, i samsvar med sitt
ansvarsområde, fordele tilskudd til drift av lag og organisasjoner i Tydal, som kommer inn under det utvida
kulturbegrepet.
HOK-utvalget vil også tildele midlene til idrettslag og sang/-musikk, men her skal Idrettsrådet og
Musikkrådet i Tydal uttale seg før tildeling skjer.

2. TILSKUDD KAN GIS TIL FØLGENDE FORMÅL
 ungdomsarbeid
 idrettsarbeid
 drift av forsamlingshus
 kulturvern
 folkedans og annen dans med kulturell tilknyting
 musikk
 sang
 litterær aktivitet
 teatervirksomhet
 foto, film og kinodrift
 billedkunst og forming
 andre kulturtiltak som HOK godkjenner
Man må merke seg at det her dreier seg om rene driftstilskudd. Det gis derfor ikke støtte til arrangement og
enkeltstående prosjekt. Lag og organisasjoner som vil søke støtte til enkeltarrangement eller større prosjekt,
oppfordres til å søke næringsfondet. Der vil det fra og med 2013 være avsatt midler som er øremerka
kulturelle arrangement og prosjekt som fremmer økt trivsel og bolyst.
Tilskudd gis ikke til tiltak som er forbeholdt noen få personer og som ikke har et visst offentlig tilsnitt. Det
gis ikke driftsmidler til politiske eller religiøse organisasjoner.
Lag og organisasjonen særlig rettet mot barn og ungdom vil bli prioritert.
Vedtak kan ankes til formannskapet.
3. SØKNADSFRIST
Søknadsfristen settes til april hvert år. Dato går fram av utlysningstekst. Tildeling gjøres i HOK-komiteen.
Annonsering vil bli gjort i Selbyggen, Nea Radio, på kommunen sine nettsider.

4.
a)
b)
c)
d)

SØKNADEN MÅ INNEHOLDE
Organisasjonens formålsparagraf vedlegges ved første gangs søknad.
Årsmelding og revidert regnskap med status for siste år.
Medlemstall, herunder antall medlemmer i alderen 7-20 år.
Aktivitetsplan og budsjett for tilskuddsåret.
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5.

OVERHOLDELESE AV SØKNADSFRIST

Søknader som blir innsendt etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Søknadskjema på Tydal kommunes hjemmeside: www.tydal.kommune.no

Søknad om kulturmidler behandles av det politiske utvalg som til enhver tid har kulturmidler på
sitt budsjett.
Administrativt behandlet i ledergruppen 22.03.2018
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