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Søknad om tilskudd til kulturformål -  
 Søknadsfrist: 26. april  

 OM 
   SØKER/ 
   LAG  OG   
   KONTAKT- 
   PERSON 
   FOR 
   SØKER: 

Søker/lag: 

Søkers/lagets postadresse: 

Postnr/Poststed: 

E-postadresse til lag/søker:

Lagets/søkers hjemmeside på nett: 

Lagets/søkers organisasjonsnummer i 
Enhetsregisteret: 

  Plass for komm. stempel 

  Bankkontonr. som tilskudd skal 
  utbetales til: 

Leder/kontaktperson; navn: 

Tlf. leder/kontaktperson privat: Tlf. leder/kontaktperson dagtid/jobb: 

SØKNADEN 
GJELDER 

 Kryss av de rammetilskuddene som søknaden gjelder: 

Rammetilskudd med søknadsfrist 26. april: Søknaden skal inneholde: 

  Driftstilskudd til barne- og 
         ungdomsarbeid   

 Søknadsskjema side 1 og 2.  
 Vedlegg: Årsmelding og regnskap for i fjor. 

Tilskudd til rusfritt tiltak for    
         ungdom 

 Søknadsskjema side 1 og 2. 
 Søknadsskjema side 3: Et  
 skjema/en side for hvert tiltak. 

Vedlegg: 
- Årsmelding og regnskap for i fjor.
- Rapport til ungdomsrådet om
forrige tiltak ved søknad om tilskudd
til rusfritt tiltak for ungdom.

    Tilskudd til kultur- og fritidstilbud 
         for funksjonshemmede 

 Søknadsskjema side 1 og 2. 
 Søknadsskjema side 4. 
 Vedlegg: 
- Årsmelding og regnskap for i fjor.
- Bruksplan for inneværende år.
- Regler/informasjon vedrørende
utleie/bruk og gjeldende
utleiepriser.

- Dokumentasjon av strømbesparende
tiltak.

- Avregninger for i fjor for alle målere
som søknaden omfatter. ( Merk:
Ikke akonto-avregninger!)

  Tilskudd til dekning av strømutgifter 
         for private idrettsanlegg og   
         kulturbygg/kulturlokaler. 
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 MEDLEM- 
 MER: 

 Gi  best mulig informasjon om medlemmene i laget/organisasjonen her: 

  Barn t.o.m. 12 år:  Ungdom: (13-18 år)  Voksne / over 18 år 

Aktive deltagere:    
Funksjonshemmede:   
Totalt antall medlemmer som    
 er barn  t.o.m. 12 år: 

 Aktive deltagere:   
 Funksjonshemmede:   
Totalt antall ungdom 
13-18 år:

Aktive deltagere:    
 Funksjonshemmede: 
Totalt antall medlemmer   
som er voksne: 

 Annen informasjon om medlemmene:( familie/husstand  el. l) 

 UNDER-   
 GRUPPER/ 
 AKTIVI-   
 TETER 
 I LAGET: 

 Informer om hvilke undergrupper organisasjonen har.  Oppgi kontaktpersoner. 
 Gruppe/aktivitet: Leder/kontaktperson:  Tlf. dagtid: 

 KULTUR- 
 KORT FOR 
 UNGDFOM 

Har laget/organisasjonen inngått avtale med Nordland fylkeskommune om Kulturkort for 
ungdom? 

 JA     Nei 

  VEDLEGG 

 Spesifiser vedleggene som gjelder søknad/søknader på skjemaside 3: 
Ved søknad vedr. rusfritt tiltak: Rapport for foregående års tiltak skal være sendt Ungdomsrådet senest 
15. april eller ved ny søknad, jf. retningslinjene. Rapport til Ungdomsrådet er vedlagt?  

 JA               Rapporten er sendt til Ungdomsrådet tidligere 
 Spesifiser vedleggene som gjelder søknad/søknader på skjemaside 4: 

• Bruksplan for inneværende år  JA 

• Regler/informasjon vedrørende utleie/bruk
   og gjeldende utleiepriser er vedlagt:   JA      

• Avregninger fra strømleverandør for fjoråret  JA   Antall avregninger: 
( Merk: Ikke akonto-avregninger!)

• Redegjørelse vedrørende strømbesparende tiltak (tidsur/termostat mv) /
 rutiner som følges for å spare strøm.   JA  

   Merk at bystyret har pålagt søkerne å dokumentere sparetiltak. 
Vedlegg som gjelder alle søknader: 

Årsmelding og revidert regnskap for i fjor følger vedlagt:  JA    
Merk: Søknader som mangler vedlegg eller er mangelfullt utfylt kan ikke 
forventes behandlet. 

STED/DATO: NAVN ( MED BLOKKBOKSTAVER) UNDERSKRIFT: 

 UNDER- 
 SKRIFT 

Søknaden sendes til: Veiledning / saksbehandling: 
NARVIK KOMMUNE, Kultur 
Postboks 64, 8501 Narvik 

Tlf.: 91 85 68 67. Faks: 76 91 22 51     
E-post: postmottak@narvik.kommune.no
Besøksadresse: Kongens gate 45, 8514 Narvik

mailto:postmottak@narvik.kommune.no
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SØKNADEN 
GJELDER: 
 
 

 Side 3:              NB! Det skal fylles ut en skjemaside (1 eks. av side 3) for hvert 
 tiltak som det søkes om tilskudd til:  

  SØKNADEN GJELDER: 
 Tilskudd til rusfritt tiltak for ungdom    
 Tilskudd til kultur- og fritidstilbud for 
 funksjonshemmede   

 

BESKRIV-
ELSE AV  
AKTIVI-TET/ 
TILTAK : 

 Beskriv aktiviteten/tiltaket/prosjektet som det søkes om tilskudd til. Bruk vedlegg om   
 ønskelig. 

 

      

Plan for gjennomføring av aktivitet/tiltak/prosjekt: 
Sted, tid/tidsrom, antall deltagere, program. Bruk vedlegg om nødvendig.  
      

 

BUDSJETT: 

Budsjett for aktiviteten/tiltaket: Spesifiser utgiftene.   Bruk vedlegg om ønskelig.  

      Kr.       
      Kr.       
      Kr.       
      Kr.       
      Kr.       

 

  FINANSI-   
  ERING: 

Finansieringsplan for aktiviteten/tiltaket: Spesifiser inntektene.   Bruk vedlegg om ønskelig.  

      Kr.        
      Kr.        
      Kr.        
      Kr.        
      Kr.        

  

Søknadsbeløp, kulturmidler:   Kr.        
  

Sum, finansieringsplan: Kr.        
 

 TILSKUDD 
 MOTTATT  
 I FJOR: 

Mottatt kulturmidler i fjor til:  

 rusfritt tiltak for ungdom;        Kr.       
 drift av kultur- / fritidstilbud for funksjonshemmede  Kr.       

 

 VEDLEGG OG 
 UNDER- 
 SKRIFT: 

På side 2 skal vedleggene som gjelder tiltaket det søkes om tilskudd til   
spesifiseres før søknaden underskrives.  
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SØKNADEN 
  GJELDER: 

Side 4:     Tilskudd til dekking av strømutgifter.

  HVILKE ANLEGG/ HVILKE KULTURBYGG OMFATTER SØKNADEN: Standard? (Sett kryss) 
Anleggets/byggets navn, funksjon og beliggenhet: God Middels Dårlig

FYLL UT 
DERSOM 
SØKNADEN 
GJELDER 
STRØM-
UTGIFTER: 

Beregningsgrunnlag for tilskudd til strømutgifter 
i henhold til avregningene for i fjor:  

Merk: Avregning må være 
vedlagt, se side 2. 

Anlegg:  Målernr: Total kostnad, tall fra 
avregning, eks mva: 
Kr. 

Kr. 

Kr. 

Kr. 
 Regnskapsført totale utgifter til strøm i fjor:
Regnskapsført strømutgifter i fjor, alle anlegg:   (Inkl. mva) Kr. 

NYE ANLEGG 
UNDER UT-
FØRING/ 
OPPSTART 

Har søker investeringer/nyanlegg under utføring, eller skal starte bygging: 

Under utføring /sluttregnskap ikke sendt inn      JA   

Søknad om spillemidler/statstilskudd på prioritert plass, ikke påbegynt     JA   

Hvis ja, hva slags anlegg/bygg: 
VEDLEGG OG 
UNDER-SKRIFT 

På side 2 skal vedleggene som gjelder tiltaket det søkes om tilskudd til spesifiseres før søknaden 
underskrives. 

  Sist oppdatert: 31 mars  2018/ks 
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