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RETNINGSLINJER TILSKUDD IDRETT OG KULTUR -  

PROSJEKTMIDLER KUNST OG KULTUR   

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune  

 

A. TILSKUDD TIL IDRETT OG KULTUR  

FORMÅL 
Tilskuddsordningen skal bidra til et allsidig og aktivt idretts- og kulturliv i stadig utvikling,  
til beste for Hábmer - Hamarøys innbyggerne. Tiltak for barn og ungdom prioriteres. 
 
HVEM KAN SØKE 
Tilskudd kan gis til organisasjoner, lag og foreninger i Hábmera suohkan – Hamarøy kommune, 
med et ikke kommersielt formål. 
Organisasjoner, lag og foreninger må ha en demokratisk oppbygging, dvs. 
medlemskap skal være åpent for alle og ledelsen skal være valgt av medlemmene. 
 
Grupper eller organisasjoner kan søke dersom det aktuelle tiltaket har idretts- og kulturarbeid 
som hovedmålsetting, eller som deler av sitt program. Enkeltpersoner kan ikke søke.  
 
SØKNADSPROSESS  
• Søknad sendes Hábmera suohkan-Hamarøy kommune på digitalt skjema, på annonsert frist 
hvert år.    
• Søknadene må inneholde:  

- Oversikt over antall medlemmer 
- Beskrivelse av aktivitet og planer   
- Godkjent regnskap og årsmelding  

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. 
 
Fordeling av midlene skjer en gang pr. år. I spesielle tilfeller kan en søknad 
behandles på andre tidspunkt enn angitt. Inntil 10 % av midlene avsettes til 
slike tiltak. Søknadene behandles administrativt. 
 
Idrettsrådet gir uttalelse om tildeling av idrettsmidlene, før formelt vedtak fattes.  
 
FORMER FOR TILSKUDD 
Tilskudds berettigete organisasjoner kan søke på to ulike former for tilskudd av 
kulturmidlene. 
 
A. Tilskudd til allmenne kulturtiltak 
Det kan gis aktivitetstilskudd til alle former for kulturtiltak med lovlig formål, til styrking av 
eksisterende og/eller nye aktiviteter. 
 
B. Tilskudd til idrett og friluftsliv 
Det kan ytes tilskudd i form av aktivitetstilskudd. Aktivitet må være av et visst omfang  
(fem stk.) og over en tid (minimum 4 mnd). 
 
ØVRIGE FORHOLD I VURDERINGEN 
- Vedtatte kulturpolitiske målsettinger og satsingsområder. 
- Allsidige aktivitetstilbud og aktivitetsfrekvens i lagene. 
- Lag med klare målsettinger og handlingsplan for driften prioriteres  
 
Tildelte midler skal brukes i henhold til gjeldende retningslinjer og opplysninger gitt i 
søknaden. Ved annen bruk av midlene, kan utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 
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B. PROSJEKTMIDLER KUNST OG KULTUR  

 

FORMÅL 
Tilskuddsordningen skal stimulere og videreutvikle kulturlivet i Hábmer - Hamarøy. 
Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i kunst- og kulturtilbudet.  
 
HVEM KAN SØKE 

a. Organisasjoner/foreninger 
b. Kulturbedrifter og institusjoner  
c. Kunstnere og enkeltpersoner    

 
HVEM DET IKKE GIS TILSKUDD TIL 

a. Kommunale/offentlige enheter 
b. Lag/foreninger som ikke har org.nr.  

 
SØKNADSPROSESS 
Det kan søkes 2 ganger i året, innen 1 mai og 1. oktober. Utlysning skjer 3 uker før fristen. 
Formannskapet fatter beslutning om tildeling av midler.     
Mindre tildelinger under kr. 5000,- kan unntaksvis behandles utenom disse søknadsrundene.  
Elektronisk skjema på kommunens nettside benyttes.  
 
Søknaden skal mottas før igangsettelse og gjennomføring av tiltaket.   
 
FORMER FOR TILSKUDD 
Det kan gis tilskudd til  

a. Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen litteratur, musikk, scenekunst,     
visuell kunst og film.  
b. Kulturverntiltak 
c. Kulturarrangementer og formidling.  
d. Festivaler  
 

Det gis ikke tilskudd til følgende:   
-Dekning av underskudd  
-Ordinær drift  
-Lukkede arrangementer  
-Interne kurs/utdanning.    
   
ØVRIGE FORHOLD I VURDERINGEN 
Vedtatte kulturpolitiske retningslinjer.  
Allsidige, mangfoldige og nye tilbud og aktiviteter prioriteres.    
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