
GRAN KOMMUNE    
Kulturkontoret for Lunner og Gran 
 

 
RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE KULTURMIDLER 

 
Økonomisk støtte til kultur- og fritidsarbeid kan gis til lag og foreninger som arbeider helt eller delvis innenfor Gran 
kommunes grenser. Unntatt fra tilskuddsordningen er organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar 
medlemmenes yrkesinteresser eller deres økonomiske interesser. 
 
STØTTEFORMENE ER: 
A. Ordinære driftstilskudd - Søknadsfrist 1. mars. 
Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet og som driver eller tar sikte på å 
drive kontinuerlig virksomhet kan innvilges ordinært driftstilskudd. Ordinært driftstilskudd er delt opp i 
administrasjonstilskudd og generelt driftstilskudd. Administrasjonstilskuddet gis som et fast grunnbeløp pr. 
medlem, mens generelt driftstilskudd vurderes skjønnsmessig ut fra lagets aktivitetsnivå, medlemstall, 
alderssammensetning, økonomi, mv. 
B. Tilskudd til drift av idrettsanlegg – Søknadsfrist 1. mars. 
Idrettslag/foreninger som eier egne anlegg eller leier anlegg kan innvilges tilskudd til drift av anlegg. 
Tilskuddsberettigede anlegg er baneanlegg (ski, alpin, skiskyting, fotball, håndball, ridesport, golf, skyting etc.), 
lysløype, hoppbakke etc. Klubbhus, lokaler o.l. er ikke tilskuddsberettigede.  
For ordningene under punkt A og B fremmes søknad gjennom standardiserte søknadsskjema.  
Regnskap og årsmelding og evt. medlemslister skal følge som vedlegg. 
C. Støtte til kulturarrangement/prosjekt m.v. 
Alle lag og foreninger kan ved siden av tilskuddet til drift av sin ordinære virksomhet, gjennom særskilt søknad, 
søke om støtte til arrangementsrettede enkelttiltak eller spesielle prosjekter. Støtteformen er ikke underlagt noen 
fast søknadsfrist og søknader med opplysninger om enkelttiltakets budsjettrammer (forventede inntekter/utgifter) 
kan fremmes hele året.  
D. Etableringstilskudd. 
Ved etablering/stiftelse av nye lag og foreninger kan det søkes om etableringstilskudd. 
E. Premietilskudd. 
Følgende kriterier benyttes ved vurdering av søknader om premietilskudd 
- Premiestøtte til nasjonale mesterskap gis i form av kommunal minnepremie. 
- Premiestøtte ved kretsstevner begrenses oppad til kr. 1.000,-. 
- Øvrige stevner/konkurranser innvilges ikke premietilskudd/støtte. 
F. Tilskudd til kultur- og fritidstiltak for grupper/enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne. 
Lag, foreninger og enkeltpersoner som tilgjengeliggjør eller gir praktisk bistand til gjennomføring av kultur- og 
fritidstilbud for grupper/enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne, kan tildeles midler der andre 
tilskuddsordninger ikke ivaretar foreningens behov. 
Tilskudd kan gis til: 
 - Aktuelle kursutgifter, veiledning, faglitteratur o.l. 
 - Ekstraordinært utstyr. 
 - Ekstrautgifter ved gjennomføring av aktivitet/arrangement.  
 - Oppstart og drift dersom denne ikke kan innpasses i ordinære ordninger. 
 - Ekstraordinær slitasje på utstyr. 
Støtteformen er ikke underlagt noen fast søknadsfrist. Søknad fremmes med budsjett eller regnskap med 
dokumenterte utgifter. 
G. Tilskudd til bygg og anlegg - Søknadsfrist 1. oktober. 

 Søknad om kommunale midler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
Anlegg som kun søker om kommunale midler, må fremme søknad med behovsvurdering, detaljert 
kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsplan.  
Søknader om spillemidler med kommunal andel, registreres automatisk som søker på kommunale midler.  

 Søknad om kommunalt tilskudd til lokale kulturbygg/samfunnshus 
Lokale kulturbygg/samfunnshus som er åpne for allmenn bruk og driftes av frivillige lag/foreninger kan 
søke om tilskudd til restaurering, reparasjoner, ombygging og nybygg. Søknad må inneholde 
behovsvurdering, detaljert kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsplan.  

 Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
Ordinære anlegg - anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet 
Nærmiljøanlegg – utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- 
og/eller aktivitetsområder.  
Fristen for å søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av nærmiljø-, idretts- og friluftsanlegg er 1. 
oktober.  

H. Tilskudd til drift av nærmiljøanlegg - eid av andre enn idrettslagene – Søknadsfrist 1. oktober 
Lag, foreninger o.a. (ikke idrettslag) som eier og drifter nærmiljøanlegg finansiert med spillemidler/kommunale 
midler, kan søke om kommunalt driftstilskudd.  Søknaden må inneholde oversikt over drifts- og 
vedlikeholdsutgifter (driftsregnskap) mv. 

 


