Vedtatt av kommunestyret 14.04.2015
Retningslinjer for midler til ”Kulturkraft” – kulturprosjekt i Berg:
Årlig avsettes inntil kr 100 000 fra kraftfondet til kulturprosjekt i Berg.
Mål med midlene:
 Rekruttering og omdømmebygging
 Skape engasjement omkring kulturelle aktiviteter som trivselsfaktor i Bergsamfunnet
 Stimulere til kreativitet og øke mangfoldet av kulturtilbud i Berg
 Gi gode ideer en starthjelp
Hvem kan søke:
 Lag og foreninger i Berg
 Ungdom i Berg mellom 13 og 18 år (flere kan gå sammen om å søke, men kun en person er
ansvarlig for midlene)
 Arrangør fra Berg til kulturarrangement i Berg
 Det gis ikke støtte til elevbedrifter/ungdomsbedrifter
 Kulturnæringsprosjekt henvises til å søke næringsfondsmidler
Kriterier:
 Det kan søkes om inntil kr. 10 000,- pr. tiltak.
 Tilskudd til kjøp av utstyr vurderes i hvert enkelt tilfelle.
 Det kan søkes om inntil 50 % av prosjektets totalkostnad. Resterende 50 % skal utgjøres av
egenkapital eller eget arbeid. Med eget arbeid regnes alt som gjøres for å få tiltaket i gang og
drives. Beregn kr 150,- pr time. (Kr 75 pr time for ungdom mellom 13 og 18 år).
 Tiltaket må starte opp innen 2 måneder etter at tilsagnsbrevet er mottatt og akseptert av
søker og eventuelt foresatte (ungdom mellom 13 og 18 år).
 Tilskuddet betales ut når enkel rapport og regnskap er levert Berg kommune i etterkant av
tiltaket.
 Inntil 75 % av tilskuddet kan betales ut som forskudd ved dokumentert behov.
 Ordningen skal normalt ikke brukes til å gi støtte, der andre yter tilskudd til samme prosjekt.
Dette punktet kan fravikes etter nærmere vurdering.
 Søknader som også gis støtte fra kommunens ordinære kulturmidler eller psykiatrimidler vil
ikke bli prioritert.
Utlysning og saksbehandling:
Midlene utlyses på kommunens nettsted. Det kan søkes hele året. Det søkes på eget skjema. Saker
behandles fortløpende og administrativt. Bruk av midlene rapporteres til næringsfondsstyret.
Kulturpris:
Kr 10 000 av midlene settes av til årlig Kulturpris.
Det er utarbeidet egne retningslinjer for ordningen. Ordningen kunngjøres på kommunens nettsted
og ved oppslag aktuelle steder i Berg.
Ordningen evalueres årlig.
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