
Kriterier for tildeling av kulturmidler 

Søknadsfrist for kulturmidler er 1.mai. 

 
Følgende prinsipper ligger til grunn for tildeling av kulturmidler: 
 
 

 Tilskudd skal kun deles ut til lag som er registrert og har minst 10 betalte 
medlemmer bosatt i Nore og Uvdal kommune. 

 

 Lagene må som vedlegg til søknaden levere navne- og adresseliste over 
medlemmer, årsmelding og et regnskap godkjent av lagets årsmøte.  

 

 Alle søknader fra undergrupper skal koordineres av et hovedstyret som sender 
inn en samlet søknad.  

 

 Tilskudd kan gis til alle lag og foreningene unntatt:  
 

          - Velforeninger 
              - Lag som har som formål om å ivareta medlemmers yrkesmessige,   
           økonomiske eller politiske interesser.  

 

 Hovedutvalget vedtar sine prioriteringer andre året i valgperioden. 
Administrasjonen fordeler tilskudd etter en fordelingsnøkkel som bygger på de 
vedtatte satsingsområdene. 
 

 Søknadsfristen er absolutt og alle vedlegg skal være levert innen fristen. 

Ufullstendige søknader og søknader som leveres etter frist blir ikke 
behandlet. 

 

 

     Driftstilskudd til lag og foreninger 

1. Grunnbeløpet til alle godkjente lag er 1000 kr  

2. Alle lag kan få tilleggs poeng på grunnlag av oppgitte tall/opplysninger 

gitt i søknaden 

 

 

 

 

 



Poengfordeling 2018-2020 

 
 

 

 3 poeng for betalende medlemmer med minst 100 kr i medlemskontingent 
opp til og med 17 år (bosatt i Nore og Uvdal) 

 1 poeng for betalende medlemmer fra og med 18 år opp til og med 23 år 
med minst 100 kr i medlemskontingent (bosatt i Nore og Uvdal)  

 0,5 poeng pr betalte medlem fra og med 24 år og oppover med minst 100 
kr i medlemskontingent, begrenset for antall opp til og med 100 (bosatt i 
Nore og Uvdal) 

 1 poeng pr leder/instruktør/trener 

 1 poeng pr dokumenterte deltaker på leder-, trener- eller instruktørkurs 
siste år  

 10 poeng pr. samarbeidsprosjekt som arrangeres i Nore og Uvdal 
kommune 

 10 poeng for arrangement av betydelig størrelse. 

 Der betyr: 

-Laget er hovedarrangør 

-arrangementet finner sted i kommunen 

-arrangementet samler minst 50 deltakere/tilskuere 

-arrangementet er åpent for alle 

 5 poeng pr musikkinstrument i bruk 

 10 poeng for fritidstilbud som har vært nyskapende siste året 

 10 poeng for integreringstiltak/tilrettelegging for flyktninger, 
funksjonshemmede e.l. Det må dokumenteres at de med 
tilretteleggingsbehov har deltatt (engangssum) 

 
 
 

Elektronisk søknadskjema ligger på kommunens nettside  
Søknadene behandles administrativt. 

 



Søkeren har klageadgang i tråd med forvaltningslovens regler. Eventuelle klager 
skal sendes kommuneområdet skole, barnehage og kultur innen 3 uker etter 
mottatt tilsagn. 
 
Kommunen kan undersøke om grunnlaget for tilskuddet er tilstede. 
Tilskudd utbetalt på feilaktige premisser kan bli krevd tilbakebetalt.  
  

 

                                                                                                                                                                                                                                       


