LOPPA KOMMUNE
Avd. oppvekst og kultur

SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT
KULTURFORMÅL
Målet for tildeling av kulturmidler til lag, foreninger og andre er å skap økt kulturaktivitet i
kommunen. Tildelingen foregår hvert år i vårhalvåret.
Lag, foreninger og andre som driver allment kulturarbeid kan søke om tilskudd. Medlemmer
og laget må ha lokal tilknytning. Det legges vekt på tiltak for barn og unge, identitet og «det
gode liv» i Loppa kommune. Det vil ses positivt på kulturtiltak hvor flere bygder samhandler.
Målet for søkers arbeid må være at prosjekt og arrangement i utgangspunktet er åpent for alle.
Idrettslag får tildelt midler til idrettsformål, og kan ikke søke på kulturmidler. Kommunale
instanser, eller ungdomsklubber og utviklingslag som får kommunalt driftstilskudd, får ikke
tildelt midler til allment kulturformål.

TILSKUDD TIL ALLMENT KULTUFORMÅL TILDELES I HENHOL TIL
VEDTATTE KRITERIER:
1. Tildeling av kulturmidler foretas en gang i året med ordinær søknadsfrist 1.mai
2. Det gis tilskudd til organisasjoner som er åpen for alle, og som er organisert etter
demokratiske prinsipper.
3. Lag og organisasjoner som mottar kulturmidler må akseptere bruk av ledsagerbevis.
Årsmelding og revidert regnskap fra siste driftsår skal være tilgjengelig.
4. Kulturmidlene tildeles frivillig kulturarbeid innen hel kulturfeltet og som har
arrangement/aktivitet i Loppa kommune.
5. Kulturmidlene skal i hovedsak brukes til aktiviteter.
6. Tiltak for barn, unge, eldre og andre grupper med særskilte behov skal prioriteres.

VEDLEGG SOM MÅ LIGGE VED SØKNADEN:





Revidert regnskap for siste regnskapsår, med resultat- og balansekonto.
Årsmelding for siste regnskapsår.
Budsjett for inneværende år.
Medlemsliste pr. 31.12. med navn, bosted og alder.

Søkere som ikke vedlegger overnevnte vedlegg vil ikke bli tatt med under behandlingene av
søknadene.

SØKNADSFRIST: 1.MAI

Søknadsskjema og retningslinjer for tilskudd til allment
kulturformål
Lagets/foreningens navn
Adresse
Kontaktperson·
Adresse
Telefon I telefax
E-post-adresse
Utbetalingskonto
Tilsluttet forbund/organisasjon: __________________
Samlet medlemstall pr. 31.12. siste regnskapsår:
Antall medlemmer:

over 19 år: ----

under 19 år: ----

Medlemskontingent siste år:

voksne kr. ----

barn kr.

Det søkes om kr. ------- i tilskudd.
Kort redegjørelse om lagets/foreningens drift, målsetting o.l.:
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Kort redegjørelse over hva det søkes om midler til:

Sted:
Undersl"<rift:

Dato: ----------

---------------------------

Søknaden sendes til postmottak@loppa.kommune.no

l@p(Ol� tttilmml!All'R�
Servicekontoret
Parkveien 1/3
9554'.D rZHmfjlQlrnl
Antall vedlegg:
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