
Retningslinjer for tildeling av 
kulturmidler i Inderøy kommune 

1. Retningslinjenes område 

Retningslinjene gjelder kommunalt tilskudd til kulturarbeid i Inderøy kommune. Tilskudd kan 

gis til organisasjoner og institusjoner som arbeider med eller stimulerer til et aktivt kulturliv i 

kommunen. Det kreves at søkere som er registrerbare i frivillighetsregistret, registrer seg. 

Søkere som mottar kommunalt tilskudd forplikter seg til å bruke inderøyprofilen i 

markedsføring mm. www.inderoyprofilen.no 

 

2. Formål 

Kommunale tilskudd skal stimulere eksisterende og nye kulturtiltak i Inderøy kommune 

 

3. Former for tilskudd 

a) Prosjekttilskudd til organisasjoner og til aktiviteter/tiltak som ikke dekkes av andre 

tilskuddsordninger. Ved tildeling av aktivitetstilskudd skal følgende prioriteres: 

- Prosjekter for og med barn og unge 

- Rusfrie arrangement   

- Prosjekter med et folkehelseperspektiv. 

- Samarbeidsprosjekter som aktiviserer på tvers av alder 

- Tiltak som gir kulturelle ringvirkninger i kommunen 

b) Driftstilskudd gis til drift av organisasjoner og anlegg for kulturutøvelse. Det gis ikke 

driftstilskudd til:                                                                                                                                          

- Lag/organisasjoner som i vesentlig grad yter økonomisk hjelp til andre.                                           

- Kommersielle tiltak.                                  

- Lag og organisasjoner som etableres for gjennomføring av tidsbegrensede prosjekter. 

 

c) Anleggsmidler gis til investering i anlegg for kulturutøvelse. Tilskuddet kan gis til både 

nyanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg, herunder anskaffelser av relevant 

utstyr. Gjelder ikke det som dekkes av andre tilskuddsordninger.  

 

d) Tilskudd til arrangement. 

Tilskudd kan gis til større kulturarrangement og tiltak som festivaler, konserter, 

teaterforestillinger, utstillinger, idretts- og andre kulturarrangement: 

 Festivaler og arrangement som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder 

innenfor kunst, kultur, integrering og samfunn i samsvar med kommunens 

planverk, prioriteres. 

 Med større arrangement menes vanligvis enkeltarrangement som foregår utover 

en dag og har et budsjett på over kr 100.000.  

 

 

 

 

http://www.inderoyprofilen.no/


4. Søknad 

Søknad elektronisk via elektronisk søknadsskjema via kommunens hjemmeside.  

Utlysning skjer på Inderøy kommunes hjemmeside www.inderoy.kommune.no og i andre 

media.  

Søknadsfrist for prosjekttilskudd, driftstilskudd og anleggsmidler: 1. mai. 

Søknadsfrist for tilskudd til arrangement: 1. februar, 1. mai og 1.oktober. 

Søknadsfrist for tilskudd til større arrangement: 1. oktober. 

Tilskudd gis bare til hovedlag. Disse må ta eventuelle undergrupper med i sin søknad. 

 

5. Rapport 

Det kan kreves dokumentasjon for bruken av midlene. Dersom tilskuddet ikke er brukt i 

samsvar med tildelingen, kan kommunen kreve tilbakebetaling. 

 

6. Klage 

I følge forvaltningsloven § 28, 1. ledd kan vedtak om kommunal støtte til kulturarbeid 

påklages. 

 

7. Presedens 

Inderøy kommunes tildeling av tilskudd innebærer ingen presedens for senere års tildeling. 

 

8. Forføyning 

Dersom organisasjon eller institusjon bryter forutsetningene for å få støtte, eller bevisst gir 

uriktige opplysninger, mister vedkommende retten til å få kommunal støtt for minst ett år. 

 

 

 

 

http://www.inderoy.kommune/

