«Utenlandsk kultur møter norsk kultur»
- gjeldende retningslinjer

Tildelingen av tilskudd skal normalt skje innen utgangen av mars. Dersom ikke alle midler er
fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. september

1. Tilskudd


Tilskuddsmidlene er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet i
perioden 2016 -19 til utvikling av aktiviteter for asylsøkere / flykninger (internasjonalt og
flerkulturelt arbeid)

2. Formål




Kristiansund kommune yter tilskudd i tråd med gjeldende planverk
Formålet er å stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter i kommunen rettet mot
ovennevnte målgruppe
Målet med tilskuddsordningen er at personer i mottak skal ha en meningsfull hverdag og en
så normalisert hverdag som mulig

3. Hvem kan få tilskudd






Tilskuddsmidlene kan gis til lag, foreninger og organisasjoner som har sitt virke i Kristiansund
kommune. Det gis vanligvis ikke tilskudd til enkeltpersoner
Tilskudd gis til aktører som enten har kulturarbeid som sin hovedoppgave/hovedformål eller
som arbeider for å tilrettelegge for målgruppa
Tilskudd kan gis til tiltak som er samarbeidsprosjekter mellom frivillige organisasjoner der de
frivillige står som ansvarlig for tiltaket
Rene kommersielle tiltak er ikke berettiget til tilskudd
Tilskuddet skal ikke fullfinansiere organisasjonens tilbud

4. Rammer



Kristiansund kommune tildeler midler innenfor rammer gitt i budsjett
Søknadene skal være levert på eget søknadsskjema (KF-272) og inneholde all obligatorisk
informasjon det er bedt om i skjemaet

5. Vurderingskriterier



Aktiviteter for barn og ungdom prioriteres
Alle som mottar kommunalt tilskudd til internasjonalt og flerkulturelt arbeid rettet mot
asylsøkere / flyktninger i Kristiansund kommune må akseptere ordningen med ledsagerbevis

Tilskuddsmidlene tildeles ut i fra følgende kriterier:


Barn og ungdom som tilegner seg ferdigheter gjennom forskjellige aktivitet






Forebyggende arbeid der mestringsfølelse økes
Prosjekter som har integrering som hovedfokus
Eventuelle føringer/ retningslinjer i kommunale planverk
Ikke lovpålagte tjenester som kommer målgruppen til gode

6. Behandling


Kulturenheten er ansvarlig tildelingsmyndighet og vil behandle søknadene administrativt

7. Utbetaling


Informasjon om tilskudd gis etter at tilsagnet er vedtatt og utbetaling skjer etter at regnskap
er levert

8. Type tilskudd




Prosjekt, aktiviteter og arrangement barn, unge og familier
Bli kjent med norsk kultur gjennom friluftsliv, idrett, matkultur, litteratur, musikk,
scenekunst, visuell kunst
Ev. annet

Kunngjøring:
Tilskuddsordningen kunngjøres på nettsiden til Kristiansund kommune for tilskuddsordninger.
Søknadsfristen er 18. september 2016.
Tildelingen av tilskudd skal normalt skje innen utgangen av mars. Dersom ikke alle midler er fordelt
etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 18. september
Søknaden fremmes gjennom egne søknadsskjema (KF-272) på kommunens nettsider og kan sendes
inn elektronisk via søknadsskjema eller pr epost til: post@kristiansund.kommune.no;
Eventuelle spørsmål kan rettes til Kulturenheten ved:
Kristin Brevig: kristin.brevig@kristiansund.kommune.no;
Tore Myrum: tore.myrum@kristiansund.kommune.no;
Det er også mulig å kontakte Kristiansund servicekontor for mer informasjon – tlf. 71 57 50 00

