RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURTILSKUDD TIL BARNEOG UNGDOMSORGANISASJONER I TRØNDELAG
1. FORMÅL
Stimulere til aktivitet, engasjement og mangfold blant barn og unge via fylkets barne- og
ungdomsorganisasjoner gjennom drifts- og aktivitetstilskudd
2. MOTTAKERE
Driftstilskudd og aktivitetstilskudd tildeles godkjente barne- og ungdomsorganisasjoner som
aktiviserer barn og unge i fritiden.
Organisasjonene er forpliktet til å organisere aktiviteter og arbeide med spørsmål som styrker barn
og ungdoms samfunnsengasjement, kultursituasjon og fritidstilbud.
Organisasjonen må ikke ha som mål å fremme egne medlemmers økonomiske og / eller
yrkesmessige interesser.
Organisasjoner som kan få tilskudd:
- Skal være demokratisk oppbygd og i prinsippet ha adgang for alle til å oppnå medlemskap.
- Må ha årsmøtevalgt styre og behandle styrets årsmelding og regnskap.
- Krets- eller fylkeslag må ha lokallag i minst tre kommuner i fylket. Lokallag som telles med skal
være organisert med et styre bestående av minst tre medlemmer valgt på lokallagets årsmøte og
ha minst 5 medlemmer innenfor aldersgrensen 0 - 26 år. Regionlag må normalt ha medlemmer i
minst fem kommuner i fylket og ha minst 50 medlemmer. Krets- eller fylkeslag som mottar
driftstilskudd og aktivitetstilskudd må ha minst 100 enkeltmedlemmer mellom 0 - 26 år i fylket.
Organisasjoner som ikke kan få tilskudd:
Organisasjoner som mottar annen fylkeskommunal støtte til drift eller aktiviteter som f.eks.:
idretts- og gymnastikkorganisasjoner
sang- og musikkorganisasjoner
funksjonshemmedes organisasjoner
hobbyorganisasjoner
elevorganisasjoner
Organisasjoner som tjener kommersielle interesser.
Organisasjoner kan ikke søke støtte til drift fra flere fylkeskommunale avdelinger uten at dette
synliggjøres i søknaden.
3. KRAV TIL SØKNADEN
Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema i Regionalforvaltning.no
Søknadsfrist: 1. mai
Vedlegg til søknaden som sendes elektronisk:
- Revidert regnskap
- Budsjett for søknadsåret
- Årsmelding / årsberetning for fjoråret
- Aktivitetsplan / arbeidsprogram for søknadsåret
- Bekreftelse på antall medlemmer i alderen 0 -26 år.

4. BEREGNING AV TILSKUDD
Fast grunntilskudd:
Alle tildeles et grunntilskudd på kr. 2 000,-.
Driftstilskudd - 50%: Tildeles på bakgrunn av antall lokallag / regionlag, kommunespredning og
dokumenterte medlemmer i alderen 0 - 26 år etter en utregningsnøkkel.
Aktivitetstilskudd - 50%: Tildeles etter en skjønnsmessig vurdering basert på planlagt og gjennomført
aktivitet
5. UTBETALING
Kulturtilskuddet utbetales etter klagefristens utløp og når alle påkrevde vedlegg er mottatt.
6. KONTROLL
Fylkeskommunens revisor har rett til når som helst å få utlevert fullstendig regnskap med alle
vedlegg til gjennomsyn, dersom han/hun ber om det. I tilfelle kontroll og det viser seg at
organisasjonen har gitt feil opplysninger, kan fylkeskommunen kreve tilbakebetalt utbetalt tilskudd,
helt eller delvis. Medlemslister kan kun kreves utlevert i henhold til personvernloven.
7. IKRAFTTREDELSE
Retningslinjene trer i kraft fra 1. januar 2018 og tas opp til evaluering etter to år.

