VEDTEKTER
FOND FOR IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET
I NOTODDEN KOMMUNE
Vedtatt i Notodden kommunestyre 1.3.2018, sak 14/18

1. Fondets kapital
Fondets kapital utgjør 5 millioner kr. årlig, og som bevilges av kommunestyret fra
disposisjonsfondet i eget budsjettvedtak.

2. Formål
Fondet skal initiere til, og støtte opp under ulike tilbud, aktiviteter og prosjekter innen idrett,
kultur og frivillighet i kommunen.
3. Målgruppe – hvem kan søke
Søker skal ha tilhørighet/være etablert i Notodden kommune.
Søkere kan være lag, organisasjoner, foreninger og stiftelser som i hovedregel er registrert i
Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer, har et styre og som driver aktivitet
innenfor formålet til fondet. Det kan som hovedregel ikke gis tilskudd til privatpersoner,
enkeltmannsforetak eller virksomheter.
Der organisasjoner/lag/foreninger har ulike undergrupper, kan undergruppene sende egne
søknader i tillegg til søknad fra hovedlaget.

4. Hva det kan søkes tilskudd til


Aktiviteter/tiltak/investeringer for å fremme formålet, herunder barn og unge,
minoritetsgrupper, mennesker med nedsatt funksjonsevne, pensjonister.



Enkeltprosjekter som har betydning for profilering av Notodden kommune, eller som
retter seg mot kommunens innbyggere og som engasjerer mange.



Produksjon og gjennomføring av konserter/teateroppsetninger, andre formidlingsprosjekter og arrangementer.

Avgrensninger:


Det gis som hovedregel ikke tilskudd til driftsformål.
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5. Krav til søknaden


Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tiltaket, herunder hvordan det organiseres
og ca. hvor mange som involveres.



Søknaden skal inneholde fullstendig budsjett og finansieringsplan.



Hvem som søker, med navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og
organisasjonsnummer, skal gå tydelig frem av søknaden.

6. Beregning av tilskudd
Som hovedregel er maksimalt tilskuddsbeløp kr. 300.000.
Søkere som mottar tilskudd, skal utarbeide en sluttrapport som inneholder en evaluering av
tiltaket og et sluttregnskap.

7. Behandling av søknadene
Tildeling foretas to ganger pr. år, og med søknadsfrist 1. april og 1. oktober. Utvalgsleder for
utvalget for oppvekst, kultur og idrett kan fravike denne i særskilte tilfelle.
Dersom det ikke er mottatt sluttrapport fra en søker ved evt. tildeling i forrige år, vil ikke den
nye søknaden fra samme søker bli vurdert.
Søknadene sendes Notodden kommune, pr post eller e-post:
postmottak@notodden.kommune.no, innen søknadsfristen og merkes med «Fond for idrett,
kultur og frivillighet».
Rådmannen utarbeider en innstilling til utvalget for oppvekst, kultur og idrett innen utløpet av
den påfølgende måned. Utvalget avgir sin innstilling til formannskapet som har endelig
avgjørelsesmyndighet.

8. Rapportering
Det rapporteres om bruken av fondet i årsmeldingen for Notodden kommune.

9. Endringer
Endring i disse vedtektene krever vedtak i kommunestyret.
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