Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune. Gjelder fra 01.01.18
Fastsatt av bystyret 12.10.2017, sak 95/17.
1. Generelle bestemmelser
1.1 Formål
Formålet med tilskuddsordningene er å stimulerer engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i hele kommunen. Tilskuddene skal stimulere
til vekst og utvikling innen kunst, kultur, musikk, idrett og friluftsliv. Felles for alle ordningene er at barn og unge prioriteres, og at de er ment til å
styrke satsningsområdene som vedtatt i kommunedelplan kultur.
Det vil for hvert år kunngjøres hvilke satsningsområder som prioriteres innenfor søkeåret.
Føring for ordningen er nedfelt i kommunens planverk og styringsdokument.
1.2 Hva kan det søkes tilskudd til
Enhet kultur administrer følgende ordninger jfr. punkt 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner (drifts-og aktivitetstilsudd + rusforebyggende tiltak)
Tilskudd til kunst- og kulturtiltak
Tilskudd til ungdomstiltak/Raskt svar – arrangement og produksjoner i regi av ungdom.
Tilskudd til kulturtiltak for mennesker med bistandsbehov
Tilskudd til drift av grendehus
Tilskudd til mindre aktiviteter i regi av lag og foreninger

Enhet kultur administerer også ordningen om Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling
(IMDI-midler). Her gjelder egne retningslinjer.
De økonomiske rammene for tilskudd følger av Sarpsborg kommunes årlige budsjettvedtak. Det vises til egen veiledning for søknad innenfor
den enkelte tilskuddsordning i punkt 2.

1.3 Hvem kan søke
Tilskuddsordningen gjelder for:
-

Frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner i Sarpsborg kommune
Regionale organisasjoner som har tilknytning til kommunen
Enkeltpersoner i Sarpsborg kommune

I unntakstilfeller kan tilskudd innvilges til lag og organisasjoner utenfor Sarpsborg kommune. Tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i
Sarpsborg kommune eller skal ha som formål/medføre at det bygges relasjoner som styrker kulturlivet i byen.
Grunnlaget for tilskudd defineres under den enkelte tilskuddsordning, jfr. punkt 2.
1.4 Definisjoner
I forbindelse med denne tilskuddsordningen definerer Sarpsborg kommune begrepene slik:
Frivillige lag og organisasjoner: Skal være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap, og med minimum 10 betalende
medlemmer bosatt i Sarpsborg. Laget skal ha valgt styre på minimum 3 medlemmer inkludert leder.
Medlem: Skal være aktivt medlem. D.v.s person som er oppført i lagets-/organisasjonens medlemsregister og har betalt kontingent.
Åpne arrangementer: En aktivitet eller tiltak som ikke er en del av laget/organisasjonen/kulturinstitusjonens ordinære øvelse eller virksomhet.
Paraplyorganisasjon: En organisasjon som samler organisasjoner innen et avgrenset område innen kulturområdet, er demokratisk oppbygd
og har vedtekter som bl.a. klart beskriver formål og mandat.
1.5 Krav til søkere
For å få kommunal støtte må søker:
-

2

være registrert i Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer.
ha bankkontonummer registrert på organisasjonen eller prosjektet (For å få opprettet bankkonto må organisasjonen ha
organisasjonsnummer). Se www.brreg.no
gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede med ledsagerbevis
benytte riktig søknadskjema og fylle i/vedlegge ALLE relevante opplysninger som blir etterspurt i skjemaet. Mangelfulle søknader vil ikke
bli vurdert.

-

overholde søknadsfrister
ved annonsering, der det er mulig, skal det fremgå at tiltaket er støttet av Sarpsborg kommune.
innsende regnskap og rapport på hvordan tilskuddet er benyttet senest tre måneder etter gjennomført arrangement, prosjekt eller tiltak.
ta avstand fra alle former for diskriminering
arbeide for å nå kommunens mål om medbestemmelse, likestilling, toleranse og intergrering.

Det kan gjøres unntak fra kravene for tilskudd til ungdomstiltak/Raskt svar. Flere vilkår kan fremkomme under den enkelte tilskuddsordning og
respektive søknadsskjema, jfr. pkt. 2.
1.6 Søknadsbehandling
Kommunens elektroniske søknadsskjemaer skal benyttes og fylles ut nøyaktig. Søknadsskjemaer finnes på www.sarpsborg.com .
I de tilfeller en organisasjon har en eller flere underavdelinger, skal søknaden om tilskudd sendes gjennom hovedorganisasjonen og være
undertegnet av enten leder eller kasserer.
Alle søknader er offentlige, og ved forespørsel vil innsyn bli gitt, både i søknadsskjema og vedlegg. Søknadsfrister fremkommer under den
enkelte tilskuddsordning, jfr. pkt. 2.
Søknadene behandles politisk eller administrativt i henhold til gjeldene delegasjonsreglement.
Paraplyorganisasjoner innen kulturområdet gis anledning til å uttale seg om søknader og bidra med informasjon og vurderinger i forbindelse
med saksbehandlingen.
1.7 Klageadgang
Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages jfr. Forvaltningsloven § 28, 2. ledd. Klagefristen er 3 uker fra den dato
underretningen om vedtaket er kommet fram. Klage sendes Sarpsborg kommune, Enhet kultur, postboks 237, 1702 Sarpsborg.
1.8 Kontroll
Opplysninger som er gitt i søknader vil bli gjenstand for stikkprøvekontroll og søker må på forespørsel gi i innsyn regnskap og andre relevante
dokumenter. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte, miste retten til fremtidig støtte og at forholdet
blir anmeldt.
1.9 Ikrafttredelse
Retningslinjene trer i kraft 01.01.2018
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2. Tilskuddsordninger
Tilskudd
2.1
Driftstilskudd
til frivillige
organisasjoner

Formål
Tilskuddet skal bidra til at
innbyggere i alle aldre og med ulike
forutsetninger får tilgang til et bredt
spekter av kultur- og
fritidsaktiviteter.

Grunnlag for tilskudd (tildelingskriterier)
Det gis tilskudd kun til organisasjoner/lokale ledd hjemmehørende i
Sarpsborg, og regionale organisasjoner med tilknytning til
Sarpsborg.
Tilskuddet er ment å dekke organisasjonens vanlige drift – og
administrasjonsutgifter og består av:
a) Medlemstilskudd kan gis som fast kronebeløp pr aktive
medlemmer f.o.m 6 år t.o.m 19 år pr 31/12 i kalenderåret før
de søker.
b) Driftstilskudd kan gis til alle lag og foreninger på bakgrunn
av nivå på driftskostnader. Tilskuddet kan gis som delvis
kompensasjon for utgifter til drift og leie av lokaler/anlegg og
materiell/utstyr.
c) Aktivitetstilskudd kan gis til alle lag og foreninger på
bakgrunn av aktivitetsnivå. Tilskuddet gis til tidsavgrensede
prosjekter, tiltak rettet mot ungdom, tiltak med fokurs på
inkludering og tilrettelegging og rusforebyggende tiltak for
barn og unge.
Tilskuddsordningen gjelder ikke for
lag/organisasjoner/grupper/personer som:
-
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primært har som formål å ivareta medlemmenes yrkes- eller
økonomiske interesser
politiske partier, skolelag og bedriftslag
trossamfunn og livssynssamfunn
har som formål å arrangere private arrangementer
har humanitære formål
har sykdomsrelaterte formål

Frist
Frist 1. april

2.2
Kunst- og
kulturtiltak

Tilskuddet skal bidra til kvalitet og
mangfold i Sarpsborgs kunst- og
kulturtilbud.

Tilskudd kan gis til åpne arrangementer, produksjoner og prosjekter.
Ved vurdering av søknad vektlegges blant annet:
- Høy kunstnerisk kvalitet
- Eksperimentelle og nyskapende tiltak
- Amatøroppsetninger for og med barn og unge
- Tilgjengelighet for alle
- Mangfold og samhandling

For 1.halvår frist:
15.oktober
For 2.halvår frist:
15.mars

Det gis ikke tilskudd til:
- Tiltak av utpreget kommersiell karakter
- Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
- Kursvirksomhet, seminarer, studiereiser, utdanning
- Reise- og turnestøtte (kan gis i spesielle tilfeller)
- Produksjon av publikasjoner, bøker, musikkinnspillinger og
filmer som ikke har særskilt betydning for Sarpsborg.

2.3
Ungdomstiltak/
Raskt Svar

2.4
Kulturaktivitete
r for
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Tilskuddet skal bidra til å stimulere
ungdom til å ta ansvar for å utvikle
produksjoner og arrangementer i
samarbeid med frivillige og
profesjonelle.

Er du mellom 14 og 20 år gir “Rask Svar” deg mulighet til å få støtte
til ditt kulturprosjekt. Søk og du er garantert svar på søknaden innen
to uker.

Tilskuddet skal bidra til at
mennesker med bistandsbehov
som ikke kan delta i ordinære

Tilskudd kan gis til:

Løpende og senest
to uker før tiltaket
skal gjennomføres

Det stilles lavere krav til søker, jfr. bl.a. pkt. 1.6

-

Tilrettelagt opplæring

Frist 1.april

mennesker
med
bistandsbehov

fritids- og kulturtilbud i regi av
frivillige organisasjoner mv., gis
tilbud om deltakelse og aktivitet.

-

Tiltak for å videreføre ansvarsreformen i samarbeid med
kommunen og organisasjoner
Fritids- og kulturaktiviteter for og med målgruppa

Søknader om tilskudd til tiltak der personer med utviklingshemming
deltar aktivt vil bli prioritert.
2.5
Tilskudd til
drift av
grendehus

Formålet med ordningen er å støtte
lokale forsamlingshus som er åpne
for all lovlig virksomhet.

Tilskudd kan gis til:
-

Frist 1.april.

Driftskostnader
Vedlikholdskostander

Regnskap med utgifter og inntekter må legges ved søknaden.
2.6
Tilskudd til
mindre
aktiviteter i
regi av lag og
foreninger
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Formålet med ordningen er å støtte
mindre initiativ fra lag og foreninger
som faller utenom den årlige driftsog aktivitetsstøtten. Tilskudd kan
gis inntil kr. 10.000,-.

Tilskudd kan gis til:
-

Leder og instruktøropplæring
Kurs
Mindre tidsavgrensede arrangementer
Reise-og turnestøtte

Løpende

