Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Averøy kommune.
1. Formål
Averøy kommune yter tilskudd til kulturarbeid i tråd med lokale retningslinjer. Formålet
er å stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter i kommunen.
2. Hvem kan få tilskudd
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid kan gis til lag, foreninger og organisasjoner i Averøy
kommune. Det gis vanligvis ikke kulturtilskudd til enkeltpersoner.
3. Ulike typer tilskudd
Driftstilskudd
Tildeling av driftstilskudd skjer én gang i året, med søknadsfrist 15. mars.
Driftstilskudd tildeles lag, foreninger og organisasjoner som har kulturaktivitet som
hovedoppgave, og som har minst ti medlemmer.
Det gis ikke driftstilskudd til lag, organisasjoner og foreninger som gir pengegaver til
eksterne hovedorganisasjoner.
Søknad om driftstilskudd fremmes på fastsatt søknadsskjema. Siste årsmelding og revidert
regnskap skal være vedlagt.
Ved behandling av søknaden blir det lagt vekt på:
• Geografisk utbredelse
• Aktivitetsnivå
• Driftskostnader
• Medlemmers betalingsevne (barn/voksne)
Oppstartstilskudd
Det kan gis oppstartstilskudd for tiltak som er i etableringsfasen. Oppstartstilskuddet
forutsetter at tiltaket har en viss varighet, minimum ett år fra vedtak. Tilskuddet kan helt
eller delvis bli trukket tilbake hvis dette punktet ikke oppfylles.
Ved søknad om oppstartstilskudd skal en beskrivelse av aktiviteten og budsjett vedlegges.
Oppstartstilskudd utbetales som et engangsbeløp, og er fastsatt til kr. 2.500,Det er en forutsetning at de som får tildelt oppstartstilskudd leverer en enkelt rapport etter
ett år. I tildelingsbrevet fastsettes frist for innlevering av rapporten.
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Tilskudd til spesielle kulturtiltak
Det kan gis tilskudd til spesielle kulturtiltak som har kommunal eller lokal verdi.
Eksempler på spesielle tilstak kan være kurs, arrangementer og liknende.
Tilskuddet kan også gis som en underskuddsgaranti.
Søknad om tilskudd til spesielle tiltak fremmes i vanlig skriv og skal inneholde omtale av
tiltaket og budsjett med antatte utgifter og inntekter.
Søknaden bør fremmes i god tid før tiltaket skal gjennomføres.
Søknader om tilskudd til særlig omfattende tiltak må, av hensyn til budsjettarbeidet,
fremmes innen juli året før det skal gjennomføres.
Kursstøtte
Averøy kommune kan, etter søknad og innenfor kulturbudsjettets rammer, yte tilskudd til
delvis dekning av kurskostnader ved deltakelse på relevante kurs for frivillige
lag/organisasjoner.
Med relevante kurs menes kurs innrettet mot lederopplæring, hvor disse har
tilbakeføringsverdi til lag/organisasjoner.
Det kan gis dekning for inntil 50 % av dokumentert kursavgift.
For kurs som arrangeres utenfor kommunen begrenses antall deltakere som hvert lag kan
motta tilskudd for, til fire personer per kurs.
Søknaden må være mottatt senest fire uker før kursstart. Kulturkontoret kan dispensere fra
denne fristen dersom det foreligger særlige grunner til at fristen ikke kan holdes.
Eventuelt tilskudd utbetales mot dokumentert betalt kursavgift, samt en kort rapport fra
kurset.
4. Generelt
For alle tilskudd gjelder:
Aktiviteter for barn og ungdom prioriteres.
Alle som mottar kommunalt tilskudd til kulturarbeid i Averøy kommune må akseptere
ordningen med ledsagerbevis.
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