Moss kommune

Retningslinjer for tilskudd til kultur- og idrettsaktivitet
Hvem kan søke?
1.

Alminnelige bestemmelser

1.1

Moss kommune kan gi økonomisk støtte til åpne lag, organisasjoner og foreninger som driver
kultur- og idrettsaktiviteter i Moss.

2.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte driften av de frivillige kultur- og
idrettsorganisasjonene som retter seg mot barn og ungdom i kommunen.

2.1

Unntatt fra ordningen er:
a) Organisasjoner som ivaretar medlemmenes økonomiske, yrkes- eller helsemessige
interesser
b) Kommersielle tiltak eller selskap
c) Organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedformål
d) Registrerte og uregistrerte menigheter/trossamfunn/ livssynsamfunn og underavdelinger
av disse
e) Sosiale foreninger
f) Velforeninger
g) Politiske partier
h) Skolelag/FAU

2.2

Tilskuddsordningen kan søkes av foreninger i Moss kommune som organiserer aktiviteter for
barn og unge mellom 6 og 19 år.

2.3

Tilskudd gis kun til foreninger hvor medlemskontingenten er satt til minimum kr 100,- pr
person/år.

2.4

Tilskudd gis kun til foreninger som har hovedaktiviteten sin i Moss kommune og der minst 60
% av medlemmene er bosatt i Moss kommune.

2.5

I de tilfeller en forening har en eller flere underavdelinger, skal søknader sendes gjennom
hovedstyret.

2.6

Søknadsfristen er 1. april hvert år og søknadsskjemaer finnes på www.moss.kommune.no

2.7

Søknadene skal være fullstendige og søknader som ikke fremmes innen fastsatt søknadsfrist
imøtekommes ikke.

2.8

Følgende må sendes inn sammen med søknaden: foreningens vedtekter, regnskap siste år,
styrets sammensetning, komplett medlemsliste med navn, adresse og fødselsdato.

2.9

De som faller utenfor denne tilskuddsordningen, kan fremme egen søknad som vil bli vurdert
på særskilt grunnlag, evt. lagt fram for politisk behandling.
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Hva kan det søkes støtte til?
3.

Det kan søkes støtte til lag, organisasjoner og foreninger som faller inn under området kultur
og idrett. Tilskuddsordningen omfatter etableringstilskudd, driftstilskudd, aktivitetstilskudd
og særskilt tilskudd for for å fremme økt inkludering og deltakelse.

3.1

Etableringstilskudd
Det kan gis etableringstilskudd til nystiftede foreninger som har til formål å drive sin
virksomhet etter pkt 1.1. Foreningen skal ha minst 15 medlemmer og det må være valgt et
styre og vedtekter for virksomheten.

3.2

Driftstilskudd
Driftstilskuddet et ment å dekke administrasjonsutgifter, utstyr og materiell til drift etc.
Midlene disponeres til det formål mottaker selv mener er mest hensiktsmessig.
Beregning av tilskudd: Driftstilskuddet fastsettes etter innsendt medlemsliste pr 01.01 det
året det søkes tilskudd for.
Foreningene som mottar støtte fra kommunen skal ha et oversiktlig og kontrollerbart system
for innbetalt kontingent/medlemsliste. Fødselsdato på medlemmer skal fremkomme av
oversikten.
Driftstilskuddet beregnes som et ’hodetilskudd’ pr medlem i alderen 6 – 19 år.
Minimumstilskudd er ikke mindre enn 20 medlemmer, mens maksimumstilskuddet ikke er
større enn for 300 medlemmer.
For å stimulere til økt aktivitet i aldersgruppen 13 – 19 år, vil det for denne aldersgruppen bli
gitt dobbelt tilskudd:
Aldersgruppen fra 6 t.o.m. 12 år: vekttall 1
Aldersgruppen fra 13 t.o.m. 19 år: vekttall 2
Deltakere på kurs eller lignende i regi av foreningen som ikke er registrerte medlemmer,
regnes ikke som medlemmer av foreningen.

3.3

Aktivitetstilskudd
Aktivitetstilskuddet skal stimulere til aktiviteter i foreningene, primært for barn og unge i
alderen 6 til 19 år.
Det kan søkes støtte til:
a) Tilskudd til trenings-, øvings- og møtelokaler . Det kan søkes støtte for å dekke
foreningers kostnader knyttet til trenings-, øvings- eller møtelokaler. Det skal
fremkomme av søknaden at målgruppen er barn og unge. Bekreftelse på leiekostnadene
det søkes støtte for, f.eks. leiekontrakt eller innbetalingsbilag må vedlegges søknaden.
b) Utstyr og kurs . Det kan søkes støtte til kostnader foreningene har til utstyr og
kursvirksomhet. Det skal fremkomme at utstyret og kursdeltakelsen vil stimulere til økt
aktivitet blant barn og unge i foreningen.
Vedlegg som skal følge søknaden:
- budsjett/kostnadsoverslag for planlagt innkjøp av utstyr
- budsjett/kostnadsoverslag for kurs
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c) Andre prosjekter
Det kan søkes støtte til andre prosjekter, for eksempel nærmiljøtiltak, arrangementer,
teater- og konserter eller andre kostnadskrevende tiltak som kommer barn og unge
særskilt til gode. Tilskudd til andre prosjekter som har barn og unge som direkte
målgruppe, og som vil stimulere til økt aktivitet blant denne målgruppen vil bli prioritert.
Vedlegg som skal følge søknaden:
- prosjektbeskrivelse og budsjett med antatte inntekter og utgifter

3.4

Særskilt tilskudd for å fremme økt inkludering og deltakelse.
Det kan søkes støtte til tiltak og prosjekter for å fremme økt inkludering og deltakelse blant
barn og unge i alderen 6-19 år som har utfordringer med å oppfylle ordinære
medlemsforpliktelser knyttet til:
a) Medlemskontingent
b) Treningsavgift-/deltakeravgift
c) Utstyr
I søknaden må det fremkomme hva tilskuddet skal benyttes til og hvordan mål om økt
deltakelse skal oppnås. Det må rapporteres særskilt på dette punktet

4.

Behandling av søknadene

4.1

Beløpet som skal fordeles ut i kulturstøtte i henhold til disse retningslinjene, fastsettes hvert
år på bakgrunn av vedtatt budsjett.

4.2

Fordelingen av støtte til kulturaktivitet behandles av rådmannen etter vedtatte retningslinjer.

4.3

Klageorgan er skole-, oppvekst- og kulturutvalget.

4.4

Tildelingen av kulturstøtten legges fram som referatsak for politisk utvalg en gang hvert år.
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