
 

 

 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR TILDELING 
AV KULTURMIDLER 

  

SØKNADSFRIST: 1. mars: 
Søknaden skal fremmes på eget søknadsskjema. For å komme i betraktning må det vedlegges årsmelding og 

regnskap for foregående år, samt årsplan for inneværende års virksomhet. 

 

Tilskudd gis på bakgrunn av den aktivitet/de tiltak som har vært gjennomført siste år, dvs. etterskuddsvis. 

Hvem kan søke? 
Lag og foreninger som har godtatt Ledsagerbevisordning for funksjonshemmede, jfr vedtak i 

Oppvekst/Omsorgsutvalg, sak 22/96. Denne ordningen går ut på at lag og foreninger som holder egne 

arrangement med inngangsbillett, må godta at funksjonshemmede med ledsagerbevis har rett til å ha med gratis 

ledsager.  

Ett av kriteriene for å få behandlet kultursøknaden er at søker har utfylt rubrikk på søknadsskjemaet som 

bekrefter at ledsagerbevis aksepteres. 

 

-Lag og foreninger som driver - eller tar sikte på å drive kontinuerlig, kulturell virksomhet i kommunen eller    

 på Hadeland. 

-Virksomheten må være åpen for alle. Det gis ikke tilskudd til interesseorganisasjoners vanlige virksomhet. 

-Det kan søkes tilskudd til spesielle kulturarrangement som ikke tar sikte på økonomisk vinning. 

-Tilskudd til aktiviteter/tiltak for barn og ungdom prioriteres framfor slike for voksne. 

 

Tilskudd gis bare til hovedlaget, ikke til undergrupper. 

 

*Det gis ikke tilskudd til organisasjoner utenfor Hadeland. 
 

Det kan søkes om følgende tilskudd: 
*DRIFTSTILSKUDD - består av et fast lite grunnbeløp samt et evnt. tillegg basert på medlemstall, tiltak    

  og aktiviteter, kurs - og konferanseutgifter. Innkjøp av materialer/instrumenter og andre former for utstyr   

  som er nødvendig for virksomheten. 

 

*HUSLEIETILSKUDD - gis til lag og foreninger som ikke har muligheter til gratis leie for sin  

  virksomhet. Det kan også søkes tilskudd for drift av egne lokaler, men med begrensede kulturmidler kan det  

  vanskelig gis vesentlig tilskudd.  

  (Til disse to tilskuddsordningene benyttes vedlagte søknadsskjema) 

 

Følgende tilskuddsordninger kan søkes utenom søknadsfristen: 
*STØTTE TIL ENKELTTILTAK/ARRANGEMENT - dette kan være tilskudd eller  

  underskuddsgarantier til spesielle tiltak/arrangementer, også til lag og foreninger som til vanlig ikke har  

  kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet. 

 

*OPPSTARTINGSTILSKUDD - kan gis til lag og foreninger som starter ny virksomhet. Dette gjelder  

  også gjenoppstart av lag og foreninger som har vært nedlagt i minst 2 år. 

  (Til disse to tilskuddsordningene bør søker sette opp egne søknader) 

 

NB! Husk å påføre søknadsskjema kontaktperson og bank/postgironr. 

 

LUNNER KOMMUNE 

Kulturkontoret for Lunner og Gran 


