Retningslinjer for «Bli kjent»-midler i Senja2020
Mål
Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken skal fram til 01.01. 2020 sammen bygge en ny kommune.
Fellesnemnda for Senja kommune ønsker i tiden fram mot sammenslåing å legge til rette for at både
organisasjonsliv, institusjoner og privatpersoner i de fire kommunene skal bli bedre kjent gjennom
aktivitet og samarbeid.
Kulturen er limet som binder oss sammen. Gjennom «Bli kjent»-midlene vil fellesnemnda bidra med
økonomiske tilskudd for at ulike aktiviteter og arrangementer kan gjennomføres på tvers av
eksisterende kommunegrenser.
Midlene
For 2018/2019 har Fellesnemnda satt av en pott på 100 000 kroner øremerket felles
kulturfremmende tiltak. Det kan søkes om tilskudd på inntil 10 000 kroner pr. tiltak/arrangement.
Hvem kan søke? Hva kan det søkes om tilskudd til?
Hovedkriteriet for å søke tilskudd er at planlegging og gjennomføring av arrangement eller aktivitet
involverer krefter i flere av kommunene, og at målgruppen er innbyggere i alle kommunene.
Bare fantasien setter grenser for hva det kan søkes om tilskudd til. Det kan være kulturarrangement,
sport- og idrettsaktiviteter, pensjonisttreff, felles klasseturer med mere.
Frivillige lag/organisasjoner, institusjoner og privatpersoner med tilhørighet til eller bostedsadresse i
Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken kan søke. Det er en forutsetning at selve arrangementet eller tiltaket
skjer i en eller flere av kommunene.
Søknaden
I søknaden gir du en enkel beskrivelse av planlagt arrangement, hvem som står bak, hvem som er
målgruppen og hvordan arrangementet er tenkt markedsført. Du må også anslå ca. hvor mye
arrangementet vil koste, og hvordan et eventuelt tilskudd er tenkt brukt.
Søknaden sendes til prosjektleder Hogne Eidissen på e-post hogne.eidissen@senja.kommune.no
Søknadsbehandling
Søknadene behandles av delprosjekt 7.2 identitet, symboler og felles kultur.
Vedtak om tilskudd gis skriftlig.
Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. desember 2018.
I 2019 er fristene 1. april og 1. oktober.

Utbetaling

Innvilget tilskudd utbetales når gjennomført arrangement er dokumentert. Ønsket dokumentasjon er
bilder fra arrangementet, med litt tilhørende tekst. Det er også en forutsetning at tilsendte bilder kan
benyttes fritt av Senja2020.

