Retningslinger for tildeling av kultur- og idrettsmidler i Hole
kommune
§ 1 REGLENES OMRÅDE
Disse regler gjelder Hole kommunes tilskudd til kultur- og idrettsarbeid innen kommunen.
Innenfor rammen av kommunens årlige budsjett kan det gis støtte til personer, organisasjoner
og institusjoner innen kommunen som driver kulturarbeid.
§ 2 UNNTAK
Unntatt fra slik støtte er organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes økonomiske,
politiske eller yrkesinteresser.
Foreninger som ikke er tilhørende i Hole kommune vil i hovedsak ikke motta kultur- og
idrettsmidler.
§ 3 FORMÅL
Tilskudd gis til kultur- og idrettstiltak etter søknad. Den kommunale støtten skal være en
stimulans for aktivitet på kultursektoren, og tiltak direkte rettet mot aktivitet skal prioriteres.
Støtten skal fortrinnsvis gå til virksomheter som stimulerer til et aktivt kultur- og idrettsliv
innen kommunen.
Fysiske tiltak, som oppussing av foreningslokale og lignende, har ikke hovedprioritet etter
dette reglement.
§ 4 SØKNADEN
Søknad om tilskudd sendes Hole kommune på fastsatt skjema til fastsatt tid. Kultur- og
idrettsmidlene skal fortrinnsvis utbetales i løpet av 1. halvår med søknadsfrist 1. mai
tilskuddsåret, og samme frist gjelder hvert år.
Humanitært styre fordeler tilskudd til kultur og idrettsrådet. Det ligger til Idrettsrådet å fordele
dette tiskuddet til idretten.
Søknaden skal inneholde opplysninger om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lagets navn.
Navn, epost og adresse til leder og kasserer. Bankgiro eller postgironummer.
Antall grupper.
Medlemstall totalt og under 18 år. Støttemedlemmer oppgis for seg.
En redegjørelse om de ulike planlagte aktiviteter jf. § 5.
Årsmelding og revidert regnskap for foregående år.
Budsjett for det året det søkes støtte om, bør følge med.

§ 5 PRIORITERING
Tiltak for barn og unge og tiltak som direkte stimulerer til et aktivt og mangfoldig kultur- og
idrettsliv skal prioriteres. Kultur- og idrettstiltak som ikke er tilgjengelig for allmennheten
skal prioriteres lavere enn tiltak som er åpne for hele interessegruppen.
§ 6 FORDELING
Etter prioritering i medhold av § 5 fordeler Hole kommune tilskudd etter:







Organisasjonens planlagte aktivitet.
Organisasjonens økonomiske stilling.
Organisasjonens oppfølging av planlagte aktivitet, og bruk av tidligere tilskudd.
Organisasjonens omfang.
Organisasjonens utfylling av søknadsskjemaet ut fra de krav som stilles.

§ 7 KLAGE
I følge forvaltningslovens § 28 1. ledd kan vedtak om kommunal støtte til kulturformål
påklages. Erklæring om klage skal framsettes for det forvaltningsorgan som har truffet
vedtaket (jf. forvaltningslovens § 32, 1. ledd punkt a). I følge forvaltningslovens § 29 1. ledd
er fristen for å klage 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til vedkommende
part.
§ 8 PRESEDENS
Hole kommunes fordeling av tilskudd innebærer ingen presedens for senere års tilskudd.
§ 9 FORFØYNING
Dersom en person, organisasjon eller institusjon bryter reglene (forutsetningene) for å få
støtte eller bevisst gir uriktige opplysninger, mister vedkommende retten til å få kommunal
støtte for minst ett år.
§ 10 IVERKSETTING
Reglene gjøres gjeldene fra 31.03.2011, og er gjeldende fra søknadsåret 2013.

