
             SØKNAD 

KULTURMIDLER 2019 
Lagets/organisasjonens navn: 

 

Adresse•           
  

Bankkontonr •  

Leder/søker•
  

E-post     Tlf'          

Søknadsbeløp: 



Søknadsfrist: 15, mars 

Søknaden sendes til: 

Servicetorget@masoy.kommune.no 

Fylles ut så nøyaktig som mulig: 

Medlemstall: 0-25 år 26 — 60 år Over 60 år 

Aktive medlemmer    

Passive medlemmer    

Medlemmer 
m/bistandsbehov 

   

Beskriv tiltak midlene skal brukes til (Bruk gjerne 
eget ark som vedlegg) 

  

Fremdriftsplan for tiltaket/aktivitetene: 



Dersom søker representerer organisert lag/ forening skal følgende 
dokumenter følge søknaden: 

1. Siste godkjente årsmelding 

2. Siste avlagte og godkjente regnskap 

Dersom det ble bevilget kulturmidler i foregående år: 
Er planlagte tiltak gjennomført? 

Dersom ikke alt er gjennomført: 
Hva gjenstår - og hvorfor? 

Dersom søknaden innvilges helt eller delvis skal det rapporteres på bruk 
av midlene innen 01.03 påfølgende år. 

Vi bekrefter at gitte opplysninger i søknaden er korrekte: 

Sted •  datoe  

 

Ansvarlig leder /søker Styremedlem 

Vedlegg: Retningslinjer for tildeling av kulturmidler 

Vedlegg. 



Retningslinjer for tildeling av 
Kulturmidler i Måsøy kommune 

Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 1 8.04.1 996 — sak 1 
9/96 Endret i møte 27.02.97 — sak 2/97 siste gang endret i 
møte 

25.10.01 - sak 0036/01 

§1 
 Målet med tildeling av kulturmidler til lag, foreninger og andre skal være en stimulans til å skape Økt 

kulturaktivitet i kommunen gjennomtilbud som i hovedsak skal være åpentfor alle. 
 Midlene skal fortrinnsvis gå til aktiviteter for barn og unge mellom 0 og 25 år, eldre over 60 år og 

personer som har bistandsbehov (bevegelseshemmede, psykisk utviklingshemmede o.l.) 

 Økonomisk støtte kan gis til alle lag, foreninger og enkeltpersoner som driver kulturell virksomhet 
fortrinnsvis i Måsøy kommune. 

kan innvilges tilskott dersom midlene øremerkes virksomhet i Måsøy 
kommune, og det ikke finnes lokallag til å ivareta denne virksomheten. 

 Søknaden om støtte skal inneholde sist avlagte årsmelding, regnskap og budsjett, samt en plan for hva 
de omsøkte midler skal benyttes til. 

§3 
 Det kan søkes midler til: Oppstatt av nye virksomheter 

Utvidelse av eksisterende anlegg 
Inventar/utstyr - Premier 
Enkeltarrangement for barn/unge og eldre som 
ikke er inntektsbringende 

 Midlene fordeles til lag og foreninger som innen en eller flere kulturaktiviteter aktiviserer 
barn og ungdom. Det skal legges vekt på antall medlemmer, mengden aktivisering og 
kostnadene knyttet til dette. 

 Midlene fordeles i grunnstøtte til lag og foreninger med et minimum av aktivitet, som har et 
ideelt formål og som kan dokumentere å ha ordnede regnskaper. 

 Kulturmidlene skal, i de år det utdeles kulturstatuett,dekke utgiftene til statuetten. 

§ 5 
 Unntatt fra stønadsordningen er organisasjoner og institusjoner som først og fremst ivaretar egne 

medlemmers yrke eller økonomiske interesser, kulturbaserte næringsprosjekt, kommunale institusjoner 
o.l. 

§ 6 
 Det foretas en tildeling i året. Søknadsfrist; 1 5.mars. Kunngjøres via annonse i Finnmark Dagblad og 

ved oppslag rundt om i kommunen. 
 Søknader skal inneholde nødvendige vedlegg jfr. § 2. Mangelfulle og for sent innkomne søknader vil 

ikke bli tatt med i behandlingen. 
 Ved støtte fra kulturmidlene skal kommunen ha rapport med regnskap innen 6 måneder etter 

gjennomført plan/investering, som viser hvordan midlene er disponert. Blir ikke midlene benyttet slik 
det er søkt om, vil kommunen kunne kreve midlene tilbakebetalt. 

 Søknadsskjema fås ved henvendelse til Kulturkontoret 
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