
RETNINGSLINJER FOR TILDELING KULTURMIDLER – MUSIKK/DANS/ANDRE      

 

 Tilskudd kan gis lag/organisasjoner/grupperinger/enkeltpersoner i Dovre 

kommune som fremmer lokal kultur og aktivitet utenom idrett. Aktivitetene skal 

være åpne for alle og løpende gjennom året så langt det er naturlig for den 

enkelte aktivitet. 

 

 Mottakere av tilskudd til skal være hjemmehørende eller drive sin 

primærvirksomhet i Dovre kommune.  

 

 Lag og organisasjoner må godta ledsagerbevis for funksjonshemmede 

 

 Søkere kan være lag/organisasjoner og grupperinger/enkeltpersoner. 

 

 Unntatt fra tilskudd er kommersielle tiltak, politiske partiorganisasjoner, yrkes- 

og næringsorganisasjoner samt organisasjoner som ikke er åpne for alle. 

 

 Laget/organisasjonen må inneha en demokratisk valgt ledelse. 

Gruppene/enheten må ha egen prosjektkonto/lagskonto. 

 

 Tiltak for barn og ungdom opp til og med 19 år prioriteres. 

 

 Ved fordeling av tilskudd kan det tas hensyn til søkerens økonomiske situasjon 

og inntektsmuligheter. 

 

 Tilskudd tildeles bare hoved laget/ organisasjonen, ikke til grupper innen 

samme lag/ organisasjon. 

 

 Et aktivt medlem er definert som en person som: 

a) er bosatt i Dovre 

b) har deltatt i den aktivitet som har blitt organisert gjennom hele året. Utøvere, 

ledere og funksjonærer skal telle med 

c) har hatt tillitsverv i styrer eller utvalg innen laget eller gruppa 

d) har betalt medlemskontingent/tilleggs kontingent til ei gruppe innen laget 

 

 Tilskuddet blir fordelt på følgende måte: 

 Medlemstilskudd 

b) Grunntilskudd- beregnes etter antall medlemmer totalt i laget, samt 

aktivitetsgrunnlaget.  



c) Aktivitetstilskudd – Aktivitetstilskudd blir fordelt som et fastsatt tilskudd per 

løpende aktivitet gjennom året. Enkeltaktiviteter telles ikke. Her skal 

aktivitetskostnader tas med i vurderingen. Ved tildeling kan det tas hensyn til 

lagenes egne inntektsmuligheter.  

d) Prosjekttilskudd 

 

      

PROSJEKTTILSKUDD 

 

Søknaden skal gi opplysninger om: 

a) Formål b) Tidsramme d) Kort om innhold e) Budsjett og finansieringsplan 

 

 Prosjekttilskudd kan gis til alle formål som fremmer den kulturpolitiske 

målsettingen i Dovre kommune. Unntaket er rene kommersielle tiltak. 

 

 Prosjekttilskudd gis kun til trener- og lederopplæring og arrangement/ 

organiserte enkelt- aktiviteter.  

 

 Søkere kan være lag/organisasjoner og enkeltpersoner/grupperinger. 

 

 Tiltak for barn og ungdom opp til og med 19 år prioriteres. 

 

 Det kan kreves at prosjekt som innvilges tilskudd må innlevere rapport med 

regnskap når tiltaket er ferdigstilt. 

 

 Normalt ytes ikke tilskudd som overstiger 50 % av prosjektets totalkostnad. 

 

 Tilskott til store arrangementer for ungdom og voksne må søkes utenom 

ordinære kulturmidler. Normalt ytes ikke mer enn 30 % av budsjettert post til å 

støtte prosjekttilskudd innen denne ordningen.  
 

 

 
Vedtatt i Oppvekst-, kultur- og omsorgsstyret 09.04.2015 

 


