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RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL REGIONALE KULTURPROSJEKT 

 
1. Formål 
Regionale kulturprosjekt skal bidra til å realisere Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og 
Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet. Regionale kulturprosjekt skal realisere prosjekter 
som gir varige endringer for kunst- og kulturfeltet i Trøndelag innenfor prioriterte satsingsområder i 
handlingsprogram for Balansekunst. Prosjektene skal realiseres i partnerskap, gjerne i samarbeid 
mellom offentlige eller private organisasjoner eller institusjoner og private aktører. 
 
2. Hvem kan søke 
Tilskudd kan bevilges til aktører, organisasjoner, institusjoner, kommuner og andre 
sammenslutninger som planlegger gjennomføring av regionale kulturprosjekt i tråd med ordningens 
formål. 

 
3. Søknadsfrist 
1. mars. Vedtak fattes av politisk utvalg. 

 
4. Krav til søknaden 
Søknaden skal sendes elektronisk og skal inneholde: 

 beskrivelse av formål og innhold i tiltaket 
 opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket 
 opplysning om organisering og framdriftsplan 
 intensjonsbrev eller samarbeidsavtaler 
 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. 
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5. Prioritering 
Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:  

 grad av relevans i forhold til prioritert satsingsområde 
o fylkeskommunens handlingsprogram for kulturstrategien Balansekunst 

 kvalitet, gjennomføringsevne og bærekraft 
o kvalitet på søknad, organisering av prosjektet og langsiktighet med tanke på 

resultatmål og eventuell videre finansiering etter prosjektperioden 
 forankring og partnerskap 

o prosjektdeltakere og ansvarfordeling i prosjektet 
 grad av merverdi for kultursektoren 

o prosjektets effektmål 
 prosjektets synlighet 

o plan for kommunikasjon og involvering 
 privat, kommunal og/eller statlig medfinansiering 

o innvilget og omsøkt 

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  
 Det gis ikke tilskudd til ordinær drift og investeringer 
 Det gjøres oppmerksom på at Trøndelag fylkeskommune ikke fullfinansierer prosjekter.  

 


