RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER TIL KULTURFORMÅL.
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER TIL LAG OG FORENINGER
Tildelingen skjer etter følgende rekkefølge:
1. Lag som jobber med barn og unge som er åpen for alle.
2. Lag som dekker hele kommunen.
3. Aktivitet i laget (tidligere er benyttet både faktaopplysninger og skjønn)
4. Antall medlemmer (det er viktig å være klar over at ofte kan lag med få medlemmer gjøre
en like bra jobb og ha større aktivitet enn lag med mange medlemmer. Derfor prioriteres
aktivitet foran antall medlemmer)
5. Lag som har spesiell aktiviteter og som integrerer f.eks funksjonshemmede.
Likeledes bør det gis tilskudd til lag som ivaretar spesielle interesser.
6. Lag som har små muligheter til å skaffe midler ved egne arrangement.
7. Ut over den årlige TV-aksjonen tildeles det i utgangspunktet ikke midler til nasjonale,
regionale foreninger, samt lag og foreninger utenfor kommunen.
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER TIL IDRETTANLEGG
Tildeling av midler skjer etter følgende rekkefølge:
1. Anlegg som har fått spillemidler.
2. Anlegg tilrettelagt for barn og unge.
(det legges også vekt på at anleggene er Universelt Utformet)
3. Anlegg som krever stadig vedlikehold. F. eks gressbaner, skiløyper prioriteres foran andre
anlegg.
4. Mindre nærmiljøanlegg som har fått offentlige midler.
5. Andre anlegg.
6. Det skal ikke betales ekstra for annonseplass, stadionreklame etc for lag og foreninger som
mottar kommunalt tilskudd.
Søknad om tilskudd til idrettslag og idrettsanlegg sendes Idrettsrådet.Søknad om tilskudd til
sang/musikk/dans sendes Sang- og Musikkrådet. Tilskudd til øvrige kulturtiltak sendes til
Engerdal kommune.
Rådmannen fatter vedtak om fordeling mellom disse områdene etter et drøftingsmøte med
lederne for idrettsrådet, sang- og musikkrådet og ungdomsrådet.
Rådene foretar den videre tildeling til de enkelte lag/foreninger.
Etter at rådene har foretatt årets tildeling rapporteres denne tilbake til Engerdal kommune.
RETNINGSLINJER FOR TILDELING TIL ARRANGEMENTER
1. Budsjett for årets arrangement og regnskap for forrige års arrangement skal vedlegges
søknaden.
2. Som motytelse til det tildelte beløp skal tilskuddsmottakerne profilere kommunen som
samarbeidspartner og reiselivsmål. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere om dette i
kontakt med tilskuddsmottaker.

