RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK
– PROSJEKTSTØTTE
– TILSKUDD TIL MINDRE PROSJEKT

1. Formål
Kulturtilskudd skal bidra til å realisere Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og
Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av
høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det
profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.
2. Hvem kan søke
Tilskudd kan bevilges til aktører, produsenter, organisasjoner, kommuner og andre
sammenslutninger som planlegger gjennomføring av kulturtiltak i tråd med ordningens formål som
ikke mottar driftsstøtte fra Trøndelag fylkeskommune.
3. Søknadsfrist
 Prosjektstøtte: 1. april og 1. oktober. Vedtak fattes av politisk utvalg.
 Tilskudd til mindre prosjekter/ aktivitetstilskudd: Søknader tas imot og behandles
fortløpende av fylkeskommunens administrasjon. Vedtak fattes administrativt.
4. Krav til søknaden
Søknaden skal sendes elektronisk og inneholde:
 beskrivelse av formål og innhold i tiltaket
 opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
 opplysning om organisering og framdriftsplan
 oversikt over samarbeidspartnere
 budsjett og finansieringsplan, med oversikt over alle tilskuddsparter. Det skal oppgis
hvorvidt andre finansieringskilder er omsøkt eller tildelt fra.
 søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.
Det skal spesifiseres eventuelt hvilke støtteordninger som er omsøkt, eller innvilget, med dato for
søknadsfrist, slik at det er mulighet for dialog med tilskuddsgiver.
Søknadene vil bli vurdert av flere saksbehandlere ut fra et helhetlig perspektiv, jfr
pkt 4. Krav til søknaden og pkt 5. Prioriteringer.
Søknader som ikke oppfyller kravene vil bli avvist/ikke behandlet.

Vedtatt i fylkesting for Trøndelag fylkeskommune 17.6.2020, sak 69/20

Side 1 av 2

5. Prioritering
Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:
 Tiltak som direkte skal produsere kunstneriske og kulturelle uttrykk som er åpne for det
alminnelige publikum
 Tiltak som kobler sammen aktører og stimulerer til samarbeid på tvers av kulturuttrykk og
geografi
 Tiltak som har kunstnerisk høy kvalitet
 Tiltak som viser nyskaping og utvikling
 Tiltak som kan vise til samarbeid med kommune, institusjoner og andre.
 Tiltak med kommunal og/eller statlig medfinansiering.
Fylkesplanen og fylkeskommunens strategier legges til grunn ved vurdering av søknader.
6. Utbetaling
Tilskudd blir vanligvis utbetalt etterskuddsvis på grunnlag av innsendt rapport og regnskap.
Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med
innsendt budsjett. Tilskudd fra fylkeskommunen og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres.
Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunens revisjon har rett til å få seg forelagt fullstendig regnskap
med tilhørende bilag, dersom de ber om det.
7. Hva støttes ikke
 Aktiviteter og prosjekter som er gjennomført før gjeldende søknadsfrist.
 Det gis ikke tilskudd til ordinær drift og investeringer
 Utgivelser av skjønnlitteratur og musikk. (Unntak kan være dokumentasjon med
kulturhistorisk verdi)
 Film og andre audiovisuelle uttrykk: Trøndelag fylkeskommune er medeier i Midtnorsk
filmsenter og Filminvest (filmfondet), som gir støtte til utvikling og produksjon av disse
uttrykkene. Fylkeskommunen støtter derfor ikke prosjekter på dette feltet med direkte
tilskudd, men henviser søkere til å ta kontakt med filmsentersenter og fond.
 Deltaking på seminar, utdanning, studiereiser, gjestekunstneropphold ol.
 Det gjøres oppmerksom på at Trøndelag fylkeskommune ikke fullfinansierer prosjekter.
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