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i Måsøy kommune 
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§1 

 Målet med tildeling av kulturmidler til lag, foreninger og andre skal være en stimulans 

til å skape økt kulturaktivitet i kommunen gjennomtilbud som ihovedsak skal være 

åpent for 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.) 

§2  
 Økonomisk støtte kan gis til alle lag, foreninger og enkeltpersoner som driver kulturell 

virksomhet fortrinnsvis i Måsøy kommune. 

 Regionale/fylkesorganisasjoner 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:        Oppstart 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. 

§4  

 Kulturmidlene skal, i de år det utdeles kulturpris,dekke utgiftene til kulturprisen.  

Midlene skal også dekke tilskudd til arrangører av 17.mai arrangement. 

§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; 15.mars. Kunngjøres på hjemmesiden og 

med oppslag rundt om i kommunen. 

 Søknader skal inneholde nødvendige vedlegg jfr. § 2. Mangelfulle og forsent 

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 Servicetorget. 
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