
Retningslinjer for tildeling av kulturmidler 
 
 
§1. Målsetting: 
Lag og foreninger er en bærebjelke i kommunens kulturliv. Nærøysund kommune ønsker 
gjennom tildeling av kulturmidler å stimulere til et mangfoldig kulturliv, der frivillighet og 
inkludering står i sentrum. 

 
§2. Målgrupper: 
Alle aktive lag- og foreninger samt organisasjoner og private personer i Nærøysund 
kommune, som gjennom sitt arbeid utfører kulturell aktivitet for allmennheten. 

 
Nærøysund kommune er del av 0-24 samarbeidet. Lag og foreninger som systematisk 
arbeider med inkludering vil bli prioritert spesielt. Slikt arbeid må dokumenteres i planer og 
årsberetning. 

 
Tilskudd gis ikke til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkes- 
og/eller økonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle. 
Det gis ikke tilskudd til rene kommersielle tiltak. 

 
§3. Kulturmidler tildeles i følgende kategorier: 

 
a. Idrettsformål 
Det kan søkes midler til opplæring/ kursing/prosjekt/reisestøtte til aktivitetsledere/trenere. 
Konkrete tiltak/prosjekt/aktiviteter innenfor kategorien prioriteres. 
Det prioriteres også tilskudd til lag- og foreninger/organisasjoner til vedlikehold av allmenne 
eksisterende idrettsanlegg/traseer. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift. 

 
b. Sang og musikk 
Det kan søkes om konkrete tiltak/prosjekt/aktiviteter innenfor kategorien. 
Opplæring/ kursing/reisestøtte til medlemmer og aktivitetsledere prioriteres. 
Det gis ikke tilskudd til ordinær drift. 

 
c. Barne- og ungdomstiltak 
Det kan søkes om konkrete tiltak/prosjekt/aktiviteter innenfor kategorien. 
Opplæring/ kursing/reisestøtte til medlemmer og aktivitetsledere/trenere prioriteres. Det 
gis ikke tilskudd til ordinær drift. 

 
d. Friluftsliv 
Tilskudd gis til lag- og foreninger/organisasjoner som står for nyetablering eller vedlikehold 
av allmenne friluftsanlegg. 
Tildelte kulturmidler skal primært gå til nye prosjekter eller vedlikehold og mindre 
opprustningstiltak av eksisterende anlegg. Anlegg som er åpne for allmenn kultur- og



  organisasjonstiltak skal prioriteres. 
Det kan også søkes om aktivitetstilskudd til allmenne kulturelle arrangement som hører inn 
under kategorien. 

 
e. Lokale kulturbygg 
Tilskudd gis til lag- og foreninger/organisasjoner som står for driften av lokale kulturbygg. 
Tildelte kulturmidler skal primært gå til vedlikehold og mindre opprustningstiltak. Bygg som 
er åpne for allmenne kultur- og organisasjonstiltak prioriteres. 

 
f. Private søkere 
Tilskudd gis til private personer som bidrar aktivt til kulturelle formål. 

 
g. Øvrige kulturformål 
Formålet med denne kategorien er å favne søkere som ikke faller inn under de øvrige 
kategoriene. Tilskudd til ordinær drift av lag- og foreninger/organisasjoner prioriteres ikke. 
17.mai komiteer i Nærøysund kommune som må betale husleie for å gjennomføre 
arrangementet kan søke tilskudd for å dekke husleiekostnadene som påløper. 17.mai-
komiteer som har gratis husleie kan ikke søke tilskudd. 

 
§4. Søknad og vedlegg: 
Søknad skal fremmes på eget søknadsskjema. 
Regnskap og årsberetning for prosjektet og eventuelt siste år må vedlegges. 
Ved manglende vedlegg eller uspesifisert søknadssum, vil søknaden ikke bli behandlet. 
Tildelte midler skal brukes i henhold til retningslinjer, og i henhold til opplysninger gitt i 
søknad. 

 
§5. Behandling: 
I henhold til delegasjonsreglementet for Nærøysund kommune er fullmakt til fordeling av 
kulturmidler lagt til Utvalget Folk. 

 
Søknader innenfor sang/musikk, idrettsformål og barne- og ungdomstiltak blir oversendt til 
henholdsvis Nærøysund Musikkråd(kulturråd), Nærøysund Idrettsråd og Nærøysund 
Ungdomsråd for høring\tilrådning. 

 
Budsjettrammer for tildeling av kulturmidler 2020 kr 500.000 som foreslås fordelt slik: 

• Idrettsformål kr 100.000 
• Sang og musikk kr 100.000 
• Barne- og ungdomstiltak kr 100.000 
• Friluftsliv kr 60.000 
• Lokale kulturbygg kr 70.000 
• Private søkere -gode kulturelle formål kr 20 000 
• Øvrige kulturformål kr 50.000 

 
 
Nærøysund 24.09.20 
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