Søknad om tilskudd til kulturformål

År: 20
Søker (navn på lag/forening):
Kontaktperson:
Adresse:
Leder:
Adresse:
Kasserer:
Adresse:
Kontonummer:
Epostadresse:
Antall aktive medlemmer under 18 år:
Antall aktive medlemmer over 18 år:
Beskriv type /antall aktiviteter i laget:

Søknadsbeløp:

Sted

kroner

Dato

underskrift

SØKNADSFRIST 1. APRIL
Fullstendig utfylt søknadsskjema sendes til:

Bindal kommune, oppvekst- og kultursektoren, 7980 Terråk
e-post: postmottak@bindal.kommune.no

Søknad om tilskudd til kulturformål

1.0 Hva skal midlene brukes til? Beskriv tiltaket/ prosjektet/aktiviteten

2.0 Budsjett/kostnadsoverslag

3.0 Regnskap og årsmelding for siste år (skriv av eller legg ved kopi)

Bindal kommune har innført ordningen med ledsagerbevis. Alle som mottar kommunale
kulturmidler må godta ledsagerbevis, dvs at ledsager slipper gratis inn på arrangement. Vi
oppfordrer også andre arrangører til benytte ordningen.

Søknad om tilskudd til kulturformål

Vilkår for tildeling av kulturmidler i Bindal:
1. Foreninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd til følgende formål
relatert til Bindal:
 Idrett og friluftsliv.
 Barne- og ungdomsaktiviteter.
 Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid og
øvrige kulturformål.
 Tiltak for funksjonshemmede.
2. Hvis organisasjoner søker om tilskudd fra flere av støtteordningene, må det
fremmes separate søknader.
3. Tilskudd tildeles hovedlag. Undergrupper må innarbeide sine søknader i
hovedlagets søknad.
4. Tilskudd er avhengige av de årlige kommunale budsjetter, og kan derfor ikke
av organisasjonene forventes å følge prisstigning, eller på annen måte
oppfattes som en fast inntektskilde.
5. Tildeling av kulturmidlene blir kunngjort i pressen i januar, med søknadsfrist
1.april. Retningslinjer og søknadsskjema blir sendt til tidligere mottakere av
kulturmidler. Søknadsfristen må overholdes.
6. Søknaden skal fremmes på eget skjema. Vedlagt skal følge regnskap for siste
år, årsmelding, handlingsplan og budsjett for kommende år.
7. Kommunalt driftstilskudd skal fortrinnsvis ikke være eneste inntektspost i
prosjektet. Søknader der egeninnsatsen er av betydning blir prioritert.
8. Tilskuddet kan ikke brukes til å finansiere et lags tilskuddspost til andre
grupper. Tilskuddet skal brukes av søkeren.
9. Dersom tilskuddet ikke blir brukt i samsvar med søknaden, kan deler av,
eller hele tilskuddet kreves returnert til kommunen.
10.Søknader til idrettsformål skal til uttalelse hos Bindal Idrettsråd. Søknader til
musikkformål skal til uttalelse hos Bindal sang og musikkråd, eller lignende
organ, dersom slikt finnes. Søknader til barne- og ungdomsaktiviteter skal til
uttalelse hos Bindal ungdomsråd.
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