Retningslinjer i forbindelse med tildeling av tilskuddsmidler
Retningslinjer i forbindelse med formannskapets tildeling av tilskuddsmidler

Retningslinjer i forbindelse med formannskapets tildeling av tilskuddsmidler
ble vedtatt slik i møte den 27.02.2008, jfr. F-sak nr. 32/08 :
Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap. Søknadene behandles
to ganger i året. Vanligvis primo mai og november.
Følgende kriterier prioriteres:







Tiltak for barn og unge i Levanger kommune av en viss betydning og som
omfatter en del barn og unge, det kan være idrettsmesterskap, musikkjubileum,
større oppsettinger eller andre arrangement av en viss størrelse.
Tilskudd til forebyggende arbeid.
Tilskudd til jubileumsmarkeringer.
Tilskudd til NM eller større lands – eller regionomfattende tiltak som foregår i
Levanger og/eller omegn.
Tilskudd kan gis til bokprosjekt el. lign. som kan være med på å fortelle Levanger
kommunes historie, eller annet som kan være av kommunens innbyggeres
interesse.
I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke
grupper som er involvert. Det må også legges ved budsjett.

Det gis ikke tilskudd til:




Landsomfattende tiltak.
Arrangement som omfatter bare voksne personer.
Skoleturer o.l.

Retningslinjer i forbindelse med enhet kultur sin tildeling av tilskuddsmidler
Kriterier knyttet til søknader som prioriteres:









Tiltak for barn og unge i Levanger kommune
Alle søknader må være konkrete og aktivitetsrettede og inneholde et budsjett
Flere frivillige lag og foreninger bør gjerne samarbeide; det vil bare styrke
søknaden
Søknader om driftstilskudd blir vanligvis avslått. Denne ordningen ble for ulike
interesseorganisasjoners vedkommende (politiske, livssynsrelaterte,
innvandrergrupper oa.) overført andre instanser eller fjernet helt mot slutten av
90-tallet. Dog er det over en del år gitt betydelig støtte til Musikkens Hus,
Levanger Bymuseum, Frol Symfoniorkester og Levanger Jazzklubb, bl.a. etter
bortfall av sk. LAM-midler (Lokale Aktivitetsmidler)
Søknadsbeløp på inntil kr. 5.000,- behandles vanligvis fortløpende av Enhet
Kultur v/ saksbehandler i Allmenn kulturavdeling
Søknadsbeløp over kr. 5.000,- behandles vanligvis av Formannskapet halvårlig
v/ saksbehandler Finn Christiansen
Søknader som er knyttet til forebyggende kultur- og helsearbeid

Levanger kommune - Retningslinjer i forbindelse med tildeling av tilskuddsmidler






Søknader om nasjonale mesterskap eller andre lands- og regionsomfattende tiltak
som foregår i Levanger, eller der Levanger er vertskommune
Søknader om støtte til bokprosjekt eller lignende som formidler Levangers historie
Søknader knyttet til mindre Jubileumsmarkeringer
Enkeltpersoner er også søknadsberettiget

Det gis vanligvis ikke tilskudd til:




Landsomfattende tiltak.
Arrangement som omfatter bare voksne personer.
Skoleturer o.l.

Retningslinjer i forbindelse med levanger ungdomsråd sine tilskuddsmidler
Relativt få midler til disposisjon. Midlene skal i utgangspunktet drifte Levanger
Ungdomsråd på åremål. Eventuelle restmidler annonseres vanligvis mot slutten av året
Kriterier knyttet til søknader som vanligvis prioriteres:










Tiltak for barn og unge i Levanger kommune
Alle søknader bør være så konkrete og aktivitetsrettede som mulig og
inneholde et enkelt budsjett
Flere frivillige lag og foreninger som jobber med barn og unge bør gjerne
samarbeide; det vil bare styrke søknaden
Søknader til merking, rimelig utstyr og enkel forskjønnelse i skolegården
Søknader til sosiale arrangementer som jule- og nyttårsball, der fokus er at alle
elever skal kunne delta, uavhengig av foresattes økonomi
Rusfrie ungdomskonserter, gjerne i samarbeid med andre aktører og næringslivet
Deltakelse på kompetansegivende kurs og konferanser
Søknader som er knyttet til forebyggende kultur- og helsearbeid for barn og
ungdom
Enkeltpersoner er også søknadsberettiget

Det gis vanligvis ikke tilskudd til:




Landsomfattende tiltak.
Arrangement som omfatter bare voksne personer.
Skoleturer o.l.
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