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Generelt om tilskuddsordningenes formål



Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen.
Utgangspunktet for dette er en politisk vilje til å støtte det frivillige kulturarbeidet som
foregår i lag, foreninger og organisasjoner. Dette arbeidet er en vesentlig del av kommunens
kulturliv, og engasjerer en stor del av Ranas innbyggere.



Kommunens tilskuddsordninger forsøker å støtte opp under dette arbeidet. Dette innebærer
at alle organisasjoner hjemmehørende i Rana i utgangspunktet er tilskuddsberettiget.
Gjennom kommunens tilskuddsordninger ønsker man å stimulere til aktivitet, vekst og
utvikling, men også kunne bidra til å imøtekomme de driftsmessige utfordringene i de ulike
organisasjonene.



Kommunens organisasjonsliv er preget av et mangfold av ulike aktiviteter og arrangementer.
Rana kommune ønsker å bidra til utvikling og ivaretakelse av de ulike tilbud som
organisasjonene yter til barn og ungdom. Disse må i første rekke prioriteres ved tildeling av
tilskudd.



Rana kommune vil likevel kunne velge ulike kulturpolitiske føringer i prioriteringen av midler
ut fra de økonomiske rammer som til enhver tid foreligger.

Generelt for alle tilskuddsordningene



I tillegg til de kriterier som er fastsatt for den enkelte tilskuddsordning kan det ved
behandling av søknadene legges vekt på gjeldende målsettinger og føringer vedtatt politisk
lokalt, regionalt og nasjonalt.



Prosjektene det søkes tilskudd til skal gjennomføres i gjeldende budsjettår. Unntaksvis kan
det gis tilskudd til prosjekter som blir påbegynt inneværende år og avsluttes i løpet av første
halvår året etter.



Vedtak om fordeling av midler skjer vanligvis ca. 2 måneder etter søknadsfristens utløp.
Søkerne vil bli tilskrevet snarest mulig etter at vedtak er fattet.



Det er søkers ansvar å fremskaffe alle de opplysninger som kreves i henhold til
retningslinjene.



Ufullstendige søknader behandles ikke.



Søknader innsendt etter søknadsfristens utløp behandles ikke.



Innvilgede tilskudd kan bli trukket tilbake dersom midlene ikke brukes i samsvar med
forutsetningene.



Innvilgede midler kan trekkes tilbake dersom søkeren ikke sender inn påkrevd
dokumentasjon om bruk av tildelte midler.



Vedtak om fordeling av midler kan påklages i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven.
Klage skal fremmes innen 3 uker etter at søker er varslet om vedtaket.



Søknad om tilskudd sendes innen angitt frist til:
Postmottak, Rana kommune, Boks 173, 8601 Mo i Rana,
eller pr. epost til: postmottak@rana.kommune.no



Ved spørsmål om retningslinjer eller hvordan søke, ta kontakt med Rana kommune v/
Servicetorget

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Rana Kommune

Formål


Formålet med tilskuddet er å stimulere til aktivitet i de frivillige innenfor kulturområdet i
Rana.

Hva kan det søkes tilskudd til?


Tilskudd til organisasjonens drift og aktivitet

Hvem kan søke?





Alle åpne organisasjoner som ikke utestenger grupper eller enkeltpersoner på grunn av
religion, etnisitet, sosial eller politisk tilhørighet.
Organisasjonen må ha adresse og drive sin virksomhet i Rana kommune
Bare hovedlaget i en organisasjon kan søke
Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer

Søknad om tilskudd må inneholde:









Søkers navn, adresse, kontaktperson og telefonnummer
Sist vedtatte årsmelding
Sist vedtatte og reviderte regnskap
Budsjett
Oversikt over antall medlemmer
Oversikt over fordeling barn/voksne i organisasjonen
Arbeids- og aktvitetsplan
Søknaden må være underskrevet

Søknadsfrist:



15. mars
Søknaden behandles av Oppvekst- og kulturutvalget

Retningslinjer for tilskudd til kulturelle tiltak

Formål


Formålet er å stimulere til at Rana kommune har et variert kulturliv med høy kvalitet

Hvem kan søke?


Organisasjoner, lag, foreninger, grupper og enkeltpersoner

Hva kan det søkes støtte til?








Det kan søkes om tilskudd til et bredt spekter av tiltak og prosjekter innenfor kulturområdet.
Tiltakene må ha interesse i lokalmiljøet eller være av en karakter som gjør at tiltaket har
generell interesse i hele kommunen.
Tiltaket må være tidsavgrenset.
Tilskudd gis til tiltak som gjennomføres i det inneværende budsjettår
Det gis ikke tilskudd til ordinær drift av organisasjoner.
Det tas ved behandling hensyn til den samlede tilskuddssum som er til disposisjon
Tiltak som involverer barn og unge vil bli prioritert

Søknad om tilskudd skal inneholde:










Søkers navn, adresse, e-post, kontonummer, kontaktperson og telefonnummer.
Beskrivelse og målsetting for tiltaket det søkes midler til.
Beskrivelse av målgruppe(r) tiltaket retter seg mot.
Tidsplan for gjennomføring av tiltaket.
Detaljert budsjett.
Detaljert finansieringsplan.
Søknaden må være underskrevet.
Midlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis
Dersom det søkes støtte fra andre til tiltaket skal dette komme fram i søknaden.

Søknadsfrist:




Det kan søkes støtte fra denne posten helle året.
Tilskudd bevilges av Oppvekst- og kulturutvalget.
Tildelinger på inntil kr. 2000,- kan tildeles administrativt av kultursjef med orientering til
Oppvekst- og kulturutvalget.

Retningslinjer for tildeling av Rana kommunes kulturstipend

Formål:


Kulturstipendet skal stimulere kunstnere og kulturarbeidere bosatt i kommunen til
kunstnerisk utvikling og vekst. Kunstnere menes i denne sammenheng både profesjonelle og
amatører innenfor sjangerne kunst, musikk, dans, teater, film og litteratur. Unge
kunstutøvere skal prioriteres ved fordelingen av tilskudd. Oppvekst- og kulturutvalget kan
forøvrig ved tildelingen foreta kulturpolitiske prioriteringer.

Hvem kan søke?



Kunstnere og kulturarbeidere med bostedsadresse i Rana kommune.
Både profesjonelle og amatører kan søke

Hva kan det søkes om stipend til?




Aktivitet som kan dokumentere konkret utbytte i form av ny, bedre eller større kunstnerisk
aktivitet prioriteres.
Det gis ikke stipend til ordinær skolegang som kan finansieres gjennom Statens lånekasse.
Stipendet må brukes innenfor samme år som det søkes for.

Søknad om kulturstipend skal inneholde:





Søkers navn, adresse, e-post, kontaktperson og telefonnummer.
Aktivitet og målsetting for tiltaket det søkes om tilskudd til.
Budsjett og begrunnelse for hvordan stipendet skal disponeres.
Finansiering ut over det som søkes Rana kommune må fremkomme.

Søknadsfrist:



15. mars
Stipendet bevilges av Oppvekst- og kulturutvalget.

Tilskudd til utveksling mellom vennskapskommuner

Formål




Rana kommune har over år hatt følgende vennskapskommuner: Løgstør (Danmark),
Skellefteå (Sverige), Brahestad (Finland), Fairbanks (Alaska) og Petrozavodsk (Russland) og
Sisak (tidligere Jugoslavia.
Tilskudd til utveksling har som formål å fremme gjensidig kjennskap og kunnskap om
hverandre over landegrensene, samt vedlikeholde våre vennskapsforbindelser.

Hvem kan søke?


Organisasjoner, institusjoner og grupper i Rana som besøker en vennskapskommune eller er
vertskap for besøk fra vennskapskommunene.

Hva kan det søkes om tilskudd til?




Reise- og oppholdsutgifter ved utveksling og vertskap
Utveksling som varer 2-7 dager
Utveksling i regi av organisasjoner

Søknad om tilskudd må inneholde:







Søkers navn, adresse, e-post, kontaktperson og telefonnummer.
Opplysninger om hvilken organisasjon utvekslingen foregår med
Beskrivelse av utvekslingens formål
Budsjett og finansieringsplan
Navn og lader på deltakerne
Søknaden må være underskrevet

Søknadsfrist



Det kan søkes på tilskuddet hele året
Tilskuddet tildeles av Oppvekst- og kulturutvalget.

Vedtekter for Rana kommunes kulturpris
Vedtatt av Formannskapet i møte 22. august 1977 og ajourført i samsvar med formannskapets vedtak i sak 300/79 i møte 5.
juni 1979.
Revidert for å være i tråd med gjeldende praksis av Oppvekst- og kulturutvalget i Rana 4. mars 2015.

Rana kommunes kulturpris deles ut av Oppvekst- og kulturutvalget i Rana kommune hvert år.
Kulturprisen har til formål å yte honnør til mottakeren, og å støtte arbeidet for kunstnerisk og
kulturell virksomhet i Rana kommune.
Kulturprisen kan tildeles kunstnere av enhver art. Det forutsettes at mottakeren har direkte
tilknytning til Rana, enten gjennom sin opprinnelse eller ved lengre tids kunstnerisk virksomhet i
distriktet.
Kulturprisen kan også tildeles personer som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid innen
kulturlivet i Rana kommune. Det forutsettes at aktiviteten har bidratt i vesentlig grad til kvalitet og
bredde i kommunens kulturliv.
Prisen skal normalt tilfalle én person. Denne regelen kan fravikes om forholdene betinger at prisen
bør deles mellom flere personer eller tildeles et lag eller forening.
Dersom Oppvekst- og kulturutvalget ikke finner en verdig kandidat et år, er det anledning til å
unnlate å dele ut prisen dette året.
Prisbeløpet på Rana kommunes kulturpris er på kr. 20 000,-.

Grunnskolens Elevrådsstipend

Rana kommunes elevrådstipend skal tildeles et elevråd som gjennom skoleåret har bidratt i betydelig
grad til å skape et positivt miljø på skolen. Særlig vekt skal det legges på tiltak og aktivitet som bidrar
til trivsel, inkludering og antimobbearbeid.
Skoler og elevråd foreslår kandidater til prisen.
Kandidatene vurderes av en jury bestående av medlemmer fra Oppvekst- og kulturutvalget samt
representanter fra ungdomsrådet.
Prissummen er på kr. 10 000,-.
Rana kommunes ungdomspris deles ut på Oppvekst- og kulturutvalgets siste møte for vårsesjonen.
Frist for å foreslå kandidater: 1. april

