Virksomhet kultur

Sentrumsgården
Storgata 8
3970 LANGESUND
Tlf: 35965300
postmottak@bamble.kommune.no

SØKNAD OM ARRANGEMENT- OG PROSJEKTSTØTTE
Kan fylles ut og sendes inn elektronisk. Du kan lagre skjemaet på din datamaskin undervegs.
Bruk knappene på slutten av søknadsskjemaet for å sende inn eller lagre.

Arrangør/ prosjektansvarlig:
Kontaktperson:
Postadresse:
Postnr./-sted:
Mobil:

Epost:

Type arrangement/ prosjekt:
Tid:

Sted:

Medvirkende:

Kort beskrivelse av omsøkte arrangement eller prosjekt:

Begrunnelse for hvorfor tiltaket kan sees i et folkehelseperspektiv:

Budsjett - se neste side.
Søknadsbeløp kr. _____________
____________________________
Sted - Dato

Sist endret 27.11.2017

__________________________________
Leders underskrift

Side 1

RÅD VED UTFYLLING AV BUDSJETT:
1.

Budsjettet settes opp i balanse. For å få inntektene likt med utgiftene føres om
nødvendig salderingen opp i kolonnen for "Tilskudd Bamble kommune".

2.

Fyll først ut sikre, kjente tall.

3.

Beregnede tall (annonsering, billettsalg m.m) settes deretter opp ut fra tidligere
erfaringer. Har du eller din forening ikke erfaring med slikt, tar du kontakt med
kulturkontoret som kan hjelpe til med utfyllingen.

4.

Tiltak som kan sees i et folkehelseperspektiv vil kunne bli prioritert. Folkehele er
definert som tiltak for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom
å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre
helse.

Tilskudd vil først bli utbetalt når Virksomhet kultur har mottatt rapportskjema.
Dette må sendes til kulturkontoret innen 1 måned etter at arrangementet er avholdt eller
prosjektet er sluttført. Ved arrangementsstøtte må program for arrangementet legges ved
Alle som mottar støtte skal opplyse om at arrangementet/prosjektet er støttet av Bamble
kommune.

B U D S J E T TSKJEMA ARRANGEMENT /PROSJEKT
Kostnader
Post

Inntekter
Kroner

Post

Kroner

Honorar/reiseutgifter

Bill. salg:

stk. à kr.

Leie av lokale

Bill. salg:

stk. à kr.

Annonsering

Provisjon v/salg

Plaktat/program

Utlodning e.l.

Andre utgifter:

Andre tilskudd:
Sponsoravtaler
næringslivet:
Fra egen kasse
Tilskudd Bamble
kommune

Balanse
Send skjema med epost

Sist endret 03.08.2013

0,00

Balanse

0,00

Trykk for å lagre skjema på harddisk

Side 2

Vedtekter Arrangment- og prosjektstøtte – vedtatt av kommunestyret 21.06.2012
«Arrangement- og prosjektstøtte
Ordningen støtter kulturarrangementer og -prosjekter som bidrar til kommunens kulturliv.
Arrangementstøtte gis til kulturelle arrangementer i Bamble kommune. Eksempler på
arrangementer som støttes av ordningen er konserter, utstillinger, messer, aktivitetsdager, cuper
og stevner. Tilskudd til 1.mai arrangementer dekkes også av ordningen. Arrangementene skal
være åpne og kunngjorte, og avholdes på arenaer i Bamble kommune. Kulturelle arrangementer
for spesielle grupper som f.eks psykisk utviklingshemmede kan søke.
Arrangører kan være frivillige lag og foreninger, eller samarbeidsprosjekter mellom frivillige og
andre. Det kan unntaksvis åpnes for tilskudd til arrangementer der enkeltpersoner eller grupper
er arrangør.
Ved søknadsbehandling vil arrangementer der frivillige lag og foreninger er arrangør bli
prioritert. Det vil bli lagt vekt på hvilken betydning arrangementet vil ha for det samlede
kulturtilbudet i kommunen.
Prosjektstøtte gis til kulturprosjekter som bidrar til kommunens kulturliv.
Eksempler på prosjekter kan være litterære prosjekter, musikkproduksjoner, lokalhistoriske tiltak
eller lignende.
Arrangement og prosjektstøtte gis primært som faste tilskudd. Underskuddsgaranti gis kun i
særskilte tilfeller og innenfor et begrenset beløp.
Det søkes og rapporteres på egne skjema for ordningen. Søkere som mottar tilskudd skal
synliggjøre at arrangementet/prosjektet er støttet av Bamble kommune i program eller lignende.
Søknader behandles fortløpende.

Sist endret 03.08.2013

Side 3

