Reglement for tildeling av tilskudd til kulturaktivitet
Kommunestyrets vedtak 16. november 2021
Erstatter kommunestyrets vedtak 10. mai 2016
Kulturleder ansvarlig
1.

Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere til økt kulturell aktivitet i Siljan.

2.

Stønad fordeles etter skriftlig søknad på eget skjema. Det kan søkes om midler fra denne
posten gjennom hele året.

3.

Revidert regnskap skal leveres ved gjennomført tiltak.

4.

Stønad kan gis som aktivitetstilskudd eller som underskuddsgaranti:
a. Aktivitetstilskudd:
i. Kan søkes av institusjoner og organisasjoner med eget organisasjonsnummer til aktivitet i
kommunen.
ii. Ved annonsering (aviser, plakater, programhefte) skal det opplyses at aktiviteten har fått
støtte.
iii. Tilskuddet er begrenset oppad til kr. 20.000,-.
b. Underskuddsgaranti:
i. Kan søkes av institusjoner, organisasjoner, enkeltgrupper og enkeltpersoner til dekning av
underskudd ved aktiviteter.
ii. Tilskuddet er begrenset oppad til kr. 20.000,-.

5.

Det gis ikke tilskudd til ordinær drift av institusjoner og organisasjoner. Det vil til enhver tid bli
tatt hensyn til gjeldende politiske prioriteringer innenfor kulturområdet, og søknadene gis en
skjønnsmessig vurdering i forhold til disse ved behandling.

6.

Institusjoner og organisasjoner utenfor kommunen gis normalt ikke tilskudd.

7.

Kommersielle tiltak som tar sikte på økonomisk vinning, er ikke stønadsberettiget til
aktivitetstilskudd.

8.

Dersom det er søkt om støtte fra andre, må dette komme frem i søknaden.

9.

Det kan søkes om tilskudd/garanti til et bredt spekter av tiltak og prosjekter innenfor
kulturområdet. Tiltaket må ha interesse i lokalmiljøet, eller en karakter som gjør at tiltaket har
en generell interesse i hele kommunen.

10. Tiltaket må være tidsavgrenset. Det kan bare søkes om tilskudd/garanti til tiltak som skal
gjennomføres i det inneværende budsjettår.
11. Tiltaket må gjennomføres det året tilskuddet/garantien blir gitt.
12. Midlene betales ut som hovedregel etterskuddsvis.

13. Søknadene behandles av Utvalg for samfunn.
14. Kulturleder kan sette av midler for å kunne behandle enkeltsøknader senere på året, og for å
kunne iverksette egne tiltak.
15. Alle endringer i dette reglementet vedtas av kommunestyret.

