Søknad om tilskudd fra
Tynset kommunes kulturfond
1. OPPLYSNINGER OM SØKER
Lag, organisasjon, prosjekt, mv
Organisasjonsnr.
Organisasjonens/prosjektets navn
Adresse/kontaktperson
Postnr

Poststed

Enkeltperson
Fødselsnummer

Etternavn

Adresse
Postnr

Poststed

Bankkontonr

Telefonnr

Fornavn

Epostadresse

2. TILTAK/PROSJEKT
Tiltaket/prosjektet det søkes på gjelder:

Det søkes om
Tilskudd, kr
Underskuddsgaranti
Vedlegg
Utfyllende beskrivelse av tiltaket/prosjektet
Budsjett
Finansieringsplan
Opplysninger om egenkapital

3. SØKERENS UNDERSKRIFT
Sted og dato

Underskrift

Søkeren bekrefter ved sin underskrift:
- å være ansvarlig for å gi fullstendige og korrekte opplysninger i søknad og vedlegg,
- å være ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger for behandling av søknaden og
utbetaling av tilskudd,

-

å være ansvarlig for å dokumentere alle kostnader og inntekter tilknyttet tiltaket/prosjektet
som det søkes tilskudd til,
å være ansvarlig for å betale tilbake tilskudd, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold
som er i strid med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.
at kommunen kan innhente opplysninger om søkeren som er relevante for
saksbehandlingen fra andre.

RETTLEDNING
Grunnopplysninger om søker:
• Det er forskjellige rubrikker for lag, foreninger, prosjekter og lignende, eller om det er
enkeltperson som søker.
• Når søker ikke er en enkeltperson, må det opplyses om hvem som er kontaktperson.
• Bankkontonr og telefonnr må alltid oppgis, samt e-postadresse hvis søkeren har.
Tiltak/prosjekt:
• Gi en kort beskrivelse eller tittel på tiltaket/prosjektet det søkes støtte til.
• Kryss av for om det søkes tilskudd eller underskuddsgaranti. Oppgi hvor stort beløp det
søkes tilskudd om. For tilskudd er det ingen øvre beløpsgrense for hvor mye støtte som
kan gis til en enkeltsøknad. Det er heller ingen øvre grense for hvor mye støtte som kan
gis i prosent av totalkostnaden for tiltaket. Tilsagn om underskuddsgaranti gis på grunnlag
av søknad på forhånd. Det utbetales ikke mer enn 50% av dokumentert underskudd.
• Kryss av for vedlegg som følger søknaden. Alle søknader må vedlegges beskrivelse,
budsjett og finansieringsplan for tiltaket/prosjektet det søkes støtte til. Ved søknad om
driftstøtte eller underskuddsgaranti må det i tillegg opplyses om søkerens egenkapital.
Underskrift:
• Søknaden underskrives av søker eller ansvarlig representant for søker.
Det er to tildelinger pr. år, med faste søknadsfrister 15. februar og 15. september.
Søknaden sendes:
Tynset kommune
Kulturtjenesten
Rådhuset
2500 Tynset
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse Tynset kommune, tlf. 62 48 50 00.

