Retningslinjer for aktivitets- og kulturtilskudd

Vedtatt 05.03.2018 sak FS-014/18
Grue kommune vil bidra til å fremme og spre ulike typer aktiviteter, som på en eller
annen måte engasjerer personer i Grue. Vi oppfordrer lag, organisasjoner og andre til å
søke om tilskudd til ulike aktiviteter og tiltak. Initiativ fra enkeltpersoner eller andre kan også
vurderes.
Lag og organisasjoner må være registrert med organisasjonsnummer.
Generelle kriterier:
•

Aktiviteter initiert av barn og ungdom vil generelt bli prioritert høyt. Grue kommune
ønsker å stimulere barn- og ungdom til høyere egenaktivitet. Voksne bør i større
utstrekning enn barn og unge være i stand til å koste sine aktiviteter selv.

•

Grue kommune vil bidra til at tilbudet for barn og ungdom holdes oppe ved hjelp av
frivillig innsats gjennom lag, foreninger og andre.

•

Aktiviteter som aktiviserer og gjør publikum til deltakere, vil bli prioritert høyere enn
aktiviteter der deltakerne bli passive tilskuere.

Søkeprosessen – retningslinjer:
Følgende forhold skal vektlegges:
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiativ fra barn og unge skal prioriteres høyt
Aktiviteter og tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres høyt
Antall deltagere
Kostnader i forhold til det man kan oppnå med tiltaket
Nyskapning. Nye og tidligere uprøvde tiltak
Kreativitet
Spesielle forhold
Aktiviteter og/eller virksomheter man spesielt ønsker skal gjennomføres

Det er ikke fastsatt hvor mye de ulike forholdene blir vektlagt. Eventuelt tilskudd vil bli gitt
etter en samlet vurdering.
Geografiske rammer
For at aktivitetene skal være tilskuddberettiget er det viktig at arrangør er et lag, forening
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eller gruppe i Grue. Arrangement som favner større geografiske områder enn tre til fem
kommuner, blir under vanlige omstendigheter sett på som et fylkeskommunalt eller statlig
ansvar. I spesielle tilfelle kan også regionale lag/foreninger, eller initiativ som strekker seg
over en hel region komme i betraktning. Det er ikke heller ikke her fastsatt hvor mye de ulike
forholdene blir vektlagt. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering.
Administrasjon
Tilskudd skal i størst mulig utstrekning gå direkte til aktiviteten eller tiltaket.
Vedlegg til søknaden
Som vedlegg til søknad om aktivitets- og kulturmidler, ber vi om: aktivitetsplan, regnskap og
årsmelding fra foregående år. Årsmeldingen skal si noe om hvilke tiltak som er gjennomført
foregående år. Bruk eget søknadsskjema.
Grue kommune tar forbehold om eventuelle omdisponeringer i løpet av året.
Søknadsfrist: 1. april hvert år
Ramme: kr. 100.000,Forslag til fordeling av midlene gjøres administrativt ved enhetsleder for service og kultur. En
komite delegeres fullmakt til å vedta fordeling av den årlige potten med tilskuddsmidler
basert på gjeldende retningslinjer. Komiteen skal bestå av to fra administrasjonen,
enhetsleder for service og kultur og saksbehandler kultur. Fra politisk ledelse skal ordfører
og varaordfører delta. Avgjørelser i komiteen gjøres ved simpelt flertall.

Stipend til barn og unge: Grue kommune deler også ut kultur- og idrettsstipend til barn og
unge hvert år. Se egne retningslinjer for dette.
Prosjekter og/eller aktiviteter knyttet til kulturvern tilhører en annen enhet og faller utenom
disse retningslinjene.
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