Nes kommune
Kutur

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD
Kommunens tilskudd til frivillige organisasjoner i Nes gis til følgende formål:
Idrettslag
Barn- og ungdomsorganisasjoner
Sang- og musikkorganisasjoner
Integrering av funksjonshemmede

•
•
•
•

Aktiviteter for barn og ungdom under 20 år prioriteres innen de tre første kategoriene.
Det gis støtte til organisasjonenes løpende driftsutgifter, ikke enkeltarrangement, stevner o.l.
Utvalg for næring og kultur fordeler midlene i sitt møte i juni, og tilskuddet sendes deretter direkte til
den enkelte søkers bankkonto.
Eventuelle spørsmål vedr. søknaden kan rettes til kulturkontoret tlf 63 91 12 52.
Søknaden fylles ut og sendes til:
Nes kommune, Kultur, postboks 114, 2151 Årnes
Innen 1.april
BUDSJETT FOR INNEVÆRENDE ÅR OG REGNSKAP FOR FJORÅRET SKAL
VEDLEGGES SØKNADEN
Organisasjonens navn
Adresse
Postnummer og sted
Hjemmeside (internett)
E-post
Banknummer

Kontaktperson for søknad
Adresse
Postnummer og sted
Telefon dagtid/arbeid
Telefon privat
E-post

OPPLYSNINGER OM ORGANISASJONEN:
Organisasjonens hovedstyre
Verv

Navn

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
"
"
"
"
"
"

Antall medlemmer totalt i organisasjonen:
Antall aktive medlemmer under 20 år:

Medlemskontingent pr. år:

Telefonnr.

E-post

Kort beskrivelse av planlagt virksomhet for året:

(Kan hvis ønskelig suppleres med egne dokumenter/planer)

TILLEGG FOR IDRETTSORGANISASJONER
Hvilke særgrupper har laget (ski, fotball, friidrett etc.). Gruppene skal være innmeldt til
NIFs idrettsregistrering.

Betalt hall-/baneleie for fjoråret (beløp):
(Gjelder ikke skytterlag)
For beregning av tilskudd til vedlikehold bes hvert idrettslag om å føre opp type og antall
anlegg det selv eier. Dette skal være anlegg i aktiv bruk.
Type anlegg
Flomlys/lysanlegg
Fotballbane, gress
Fotballbane, grus
Fotballbane, snø/saltet
Fotballbane, kunstgress
Fotball, minibane
Hoppbakke
Friidrettsanlegg
Klubbhus m/ garderobe/dusj
Lysløype
Ridebane
Skianlegg
Golfbane
Skytteranlegg m/klubbhus
Tennisbane
Vannsport

Antall

Har laget investeringsbehov for snøscooter, prepareringsmaskin eller annet tung maskinelt
utstyr, og eventuelt når (år):

Har laget, i det siste regnskapsåret, hatt ekstraordinære energikostnader forbundet med sine
anlegg, kan totale kostnader føres inn her. Dokumenterte utgifter skal vedlegges søknad:

Integreringstilskudd for funksjonshemmede.
Tilskuddet skal bidra til at funksjonshemmede og andre brukere med spesielle behov kan
integreres i ordinær kultur og fritidsaktiviteter.
Det forutsettes at funksjonshemmede betaler egenandeler/kontingenter på linje med
andre medlemmer/deltakere. Organisasjonene må også dekke vanlige driftsutgifter for
funksjonshemmede deltakere på linje med øvrige medlemmer.
Men noen ganger vil arrangøren få ekstra kostnader som følge av at aktiviteter tilrettelegges
for brukere med spesielle behov. Dette kan for eksempel være:
•
Kurs om tilrettelegging av aktiviteter.
•
Ekstra- eller tilpasset utstyr.
•
Behov for flere ledere/trenere i en gruppe hvor funksjonshemmede deltar.
Det er deler av lag og foreningers merkostnader av denne typen integreringstilskudd er
ment å dekke.
Det er ikke faste regler for hvor mye man kan få i tilskudd, det vurderes skjønnsmessig i hver
enkelt sak.
Søknaden må vedlegges en beskrivelse av tiltaket for funksjonshemmede, og budsjett med
finansieringsplan.
Det er viktig at merkostnadene ved integrasjon av funksjonshemmede framkommer.

