Søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken
1.Formål
Den kulturelle spaserstokken skal sikre kvalitet, nyskapning, tilgjengelighet og/eller bredde i
kulturtilbud for eldre i Gol kommune.
2. Økonomiske rammer
De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger tildeling fra Buskerud fylkeskommune. For
2018 er beløpet 7000 kr. Lag/organisasjoner kan søke opptil 50% i medfinansering.
3. Tilskudd til kunst- og kulturtiltak
Det kan søkes om støtte til arrangementer eller prosjekter innen følgende områder:
- Musikk - Visuell kunst - Litteratur - Scenekunst - Kulturarv - Annet
4. Krav til søker
Alle organisasjoner/lag som jobber med å lage tilbud til eldre. Tiltakene må foregå i Gol kommune.
5. Vilkår for tilskudd
Ved tildeling av tilskudd vektlegges bl.a. følgende:
a) tiltaket er av høy kvalitet,
b) tiltaket er av nyskapende art,
c) arrangementene er åpne for alle i målgruppen
Det gis ikke tilskudd til:
a) tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed,
b) underskudds garantier,
c) tiltak som finner sted i andre kommuner enn Gol kommune,
6. Kunngjøring og søknadsfrist
Den kulturelle spaserstokken har søknadsfrist 1. mai 2018. Søknadsfristen kunngjøres på Gol
kommunes hjemmeside og facebook i forkant.
7. Krav til søknaden
Søknaden skal inneholde følgende:
a) opplysning om søker
b) beskrivelse av arrangementet som det søkes støtte til, herunder målgruppe, sted og dato/periode
for gjennomføringen,
c) opplysning om pris per forestilling/konsert når det er konsertturneer det søkes om,
d) budsjett, som skal inneholde alle forventede utgifter og inntekter, inkludert alle honorarer og
lønnskostnader. Summen av forventede utgifter og inntekter skal minimum gå i balanse.
e) Søknad sendes til anette.black@gol.kommune.no
8. Behandling av søknader
Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av arbeidsgruppen Den kulturelle
spaserstokken i Gol kommune. Ved vurderingen skal det bl.a. legges vekt på kunstnerisk og faglig
nivå, og at tiltaket vil bidra til et variert kulturtilbud for eldre i Gol kommune.

9. Vilkår for tildeling av tilskudd
a) Det stilles som krav at tiltak gjennomføres i henhold til søknad, og kommunen skal gis melding
dersom det inntrer forhold som innebærer endringer av de forutsetningene som fremgår av
søknaden,
b) Tilskuddsmottaker skal ha en dialog med Kulturavdelingen om når og på hvilke
institusjoner/kulturarenaer kulturarrangementet skal finne sted,
c) krav om rapportering og regnskap.
10. Utbetaling av tilskudd
Kommunen utbetaler tilskuddet etter anmodning om utbetaling, samt mottatt nødvendig
dokumentasjon. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er innsendt innen
31. desember det året tilskuddet gjelder.
11. Kontroll med bruk av midler
Gol kommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler, jf. regler
for offentlig tilskuddsforvaltning. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke, herunder fremskaffe
etterspurt og relevant dokumentasjon, m.m.
12. Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling
Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller deler av
det – ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller
tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake.

