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KULTUR OG FRITIDSSEKTOREN

TILSKUDDSORDNINGER
1. DRIFTSTILSKUDD
1.1 Hvem kan søke?
Driftstilskudd kan ytes til organisasjoner som driver kultur- og fritidsaktiviteter i Sola kommune.
For å kunne motta støtte må organisasjonen:
 Ha en demokratisk oppbygging med eget styre og vedtekter
 Være registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer
 Bygge på individuelt medlemskap
 Ha minst 15 medlemmer i aldersgruppen barn og unge til og med 25 år
 Aktiviteten skal være åpen for innbyggere i Sola kommune og drives i kommunen
 Være tilknyttet en landsomfattende organisasjon(dersom det eksisterer)

1.2 Organisasjoner som ikke er berettiget tilskudd:
 Lag og organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes økonomiske, yrkes- eller helsemessige
interesser
 Kommersielle tiltak
 Bedriftsidrettslag og andre bedriftsforeninger
 Organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon
 Politiske partier
Organisasjoner som primært har voksne medlemmer, som for eksempel velforeninger,
pensjonistforeninger, teaterlag, foreldregrupper samt selvdrevne ungdomsgrupper og lignende kan
søke Prosjekttilskudd til kulturprosjekt og kultur/nærmiljøarrangement.

1.3 Hvordan søke?
 Søknader skal sendes elektronisk via Sola kommunes nettsider.
Søknader som blir mottatt etter gjeldende søknadsfrist vil ikke bli behandlet.
 I de tilfeller en organisasjon har en eller flere underavdelinger skal hovedorganisasjonen
(idrettslag, menighet eller lignende) sende en felles søknad som omfatter alle underavdelinger.
 Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø kan når særlige grunner foreligger dispensere fra de
gjeldende retningslinjer.
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HVA KAN DET SØKES STØTTE TIL?
1.4 Etableringstilskudd
Det kan gis et etableringstilskudd til lag og organisasjoner som har til formål å drive sin virksomhet
som angitt i pkt.1.1. Tilskuddets størrelse er begrenset oppad, for tiden inntil kr. 5 000,- som kan
utbetales etter søknad ved oppstart av aktivitet.
Det kreves en skriftlig rapport/tilbakemelding etter 6 måneders aktiv drift. Laget skal ved oppstart ha
minst 15 medlemmer hvor minimum 50 % av medlemmene må være bosatt i Sola kommune.

1.5 Driftstilskudd
Driftstilskudd kan tildeles etter søknad på bakgrunn av medlemstall og aktivitet.
Formålet med tilskuddet er å støtte drift av frivillige kulturorganisasjoner som driver med aktiviteter
spesielt rettet mot barn og unge.
Tilskuddets størrelse blir vurdert ut fra aktivitetens art, antall betalende aktive medlemmer til og
med 25 år samt aktivitetsnivå/møtehyppighet.
Driftstilskudd til lag og foreninger beregnes ut fra følgende kriterier:
For medlemmer under 13 år gis vekting som vekttall 2 (middels prioritet), medlemmer i
aldersgruppen 13 til 18 år gis vekttall 3 (høyest prioritet) og medlemmer mellom 19 og 25 år gis
vekttall 1 (lavest prioritet)
Kultur- og fritidsorganisasjoner for mennesker med psykisk utviklingshemming som målgruppe gis
vekttall 3 for alle medlemmer uavhengig av alder. Dette gjelder også medlemmer over 25 år.
Medlemmenes alderskategori beregnes ut fra alderen pr. 31.desember foregående år.
For å gjelde som medlem i forbindelse med søknad om driftsstøtte må det være betalt en
medlemskontingent på minimum kroner 100,- pr. år.
Lag med stor aktivitet, (minst 2 tilbud pr. uke) gis vekttall 3 (høyest prioritet), lag med middels
aktivitet, (1 tilbud pr. uke) gis vekttall 2 (middels prioritet). Lag med lavere aktivitet, gis vekttall 1
(lavest prioritet).
Deler av driftstilskuddet kan bli fordelt etter skjønn.

Søknadsfrist for driftstilskudd er 1.april

For mer informasjon om fordelingskriteriene kontakt kulturavdelingen.
Kun søknader som leveres elektronisk via www.sola.kommune.no/kultur vil bli behandlet.
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Sammen med søknaden skal søkere levere elektronisk:





Årsmelding og revidert regnskap fra siste år.
Oversikt over aktivitetsnivå. (Kan inkluderes i årsmeldingen)
Medlemsoversikt med navn og fødselsår
For lag knyttet til menigheter som tilhører kirkelig fellesråd, rapport som forteller om aktivitet og
hvordan fjorårets midler er brukt. Oppdaterte medlemslister på aktive medlemmer skal være
signert av lagets leder og revisor.

Dersom kommunen oppdager at tilskudd er utbetalt som følge av uriktige opplysninger, må tilskudd
tilbakebetaltes. Slike saker kan bli politianmeldt.

2. DRIFTSTILSKUDD EGNE ANLEGG/LOKALER
Lag og organisasjoner som kommer inn under punkt 1.1 og som har utgifter til drift av egne
anlegg/lokaler kan søke om støtte. Søknad sendes på eget skjema som ligger på
www.sola.kommune.no/kultur
Søknadsfrist er 1. april

3. PROSJEKTTILSKUDD KULTUR-, FRITIDS OG IDRETTSARRANGEMENTER
3.1 Formål
Tilskudd som skal bidra til å stimulere til at større arrangementer legges til og gjennomføres i Sola
3.2 Hvem kan søke?
Lag og organisasjoner i Sola kommune tilsluttet nasjonale/landsomfattende organisasjoner av
kulturell, religiøs, sosial eller humanitær art
Søker kan få støtte til:
 Jubileer med 25 års mellomrom
 Landsmøter som legges til Sola
 Landsstevner/konkurranser som legges til Sola og som har konkurranser/mønstringer på sitt
program
 Internasjonale samarbeidsprosjekt
 Festivaler
Organisasjoner som primært har voksne medlemmer, som for eksempel velforeninger,
pensjonistforeninger, teaterlag med flere kan søke støtte til kulturprosjekt og
kultur/nærmiljøarrangementer.
3.3 Søknad
Skriftlig søknad må inneholde program, kostnadsoverslag og en finansieringsplan og sendes til Sola
kommune ved kultursjef. Søknader har løpende behandling.
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4. PROSJEKTSTØTTE KUNST OG KULTURPROSJEKTER
Enkeltpersoner eller grupper i Sola, eller med sterk tilknytning til Sola, kan søke om prosjektstøtte til
utvikling/gjennomføring av kunst eller kulturprosjekter.
Skriftlig søknad må inneholde prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og en finansieringsplan og
sendes til Sola kommune ved kultursjef. Søknader har løpende behandling.

5. TILSKUDD TIL UNGDOMSARRANGEMENTER OG UNGDOMS EGNE
KULTURPROSJEKTER
5.1 Formål 1
Stimulere ungdom under 25 år til å etablere egne kulturprosjekt eller arrangement.
5.2 Formål 2
Stimulere lag og foreninger, velforeninger, foreldregrupper, kommunale institusjoner og andre til å
arrangere gode rusfrie tilbud fredag og lørdag, for ungdom i aldersgruppen 13 – 18 år. Arrangement
lagt på dager som for eksempel nyttårsaften, 17. mai og St. Hans bli høyt prioritert. Det samme
gjelder dager som er rusfaglig utfordrende, som 16. mai. Arrangementene skal være åpne for alle.
5.3 Tilskudd
Det er mulig å søke om støtte til arrangementer og om underskuddsgaranti. Søknadene behandles
administrativt med en søknadsfrist 3 uker før tiltaket/arrangementet finner sted.
Søknader om større beløp må behandles politisk og har en søknadsfrist 10 uker før arrangementet
skal gjennomføres.
Søknad skal inneholde beskrivelse av arrangementet, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Søknad
på eget søknadsskjema som er på www.sola.kommune.no/kultur
5.4 Vilkår
Ved rusfrie helgetilbud skal det sørges for tilstrekkelig vakthold med voksne ledere som er
tilstede. Personer som er påvirket av rusmidler skal vises bort.
Underskuddsgarantien utbetales ved framvisning av regnskap etter at arrangementet er avholdt.

6. TILSKUDD TIL LOKAL FRIVILLIG FLERKULTURELL VIRKSOMHET
6.1 Formål 1
Tilskuddsordning med formål å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn til frivillige
organisasjoner.
6.2 Formål 2
Bidra til å fremme ulike kulturuttrykk fra innvandrermiljøer i Sola.
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6.3 Tilskudd
Det kan gis støtte til konkrete integreringstiltak som lag og organisasjoner igangsetter.
Søknader om integreringstiltak skal innholde beskrivelse og målsetting med tiltaket.
Det kan også gis støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement/
aktiviteter som er åpne for alle og annonseres på vanlig måte. Støtten gis i form av tilskudd eller
underskuddsgaranti. Søknader om arrangementstøtte skal inneholde beskrivelse av arrangementet,
kostnadsoverslag og finansieringsplan
Tilskudd gjelder ikke ordinær drift av organisasjoner.
Søknader om integreringstilskudd behandles løpende.
Søknader om arrangementstøtte må være mottatt senest én måned før arrangementet finner sted.
Søknader om større tilskudd må behandles politisk og har en behandlingsfrist på minimum 10 uker.
Søknader sendes til Sola kommune ved fritidssjef.

7. TILSKUDD TIL INTERNASJONALT OG INTERKULTURELT SAMARBEID
7.1 Formål
Formålet er å stimulere og styrke interkulturelt samarbeid.
7.2 Hvem kan søke?
Lag og foreninger i Sola kommune som oppfyller kravene i punkt 1.1, men også korps, fritidsklubber
og andre ungdomsgrupper.
7.3 Tilskudd
Tilskuddet kan gis som reisetilskudd eller vertstilskudd. Tilskudd gis med dekning av inntil 50 % av
faktiske utgifter, maksimalt kr. 10.000,- pr. prosjekt.
Det kan søkes om tilskudd i tilknytning til deltakelse ved ulike arrangement som for eksempel
workshops, seminar, festivaler, leirer, stevner og lignende. Det kan også søkes tilskudd til
vertsarrangementer.
7.4 Søknad
Søknader skal minimum inneholde invitasjon, program, kostnadsoverslag, finansieringsplan for
utreise og vertskap, i tillegg til en reisebeskrivelse for de organisasjoner som reiser ut. Søknaden skal
også synliggjøre konkrete metoder som ivaretar at deltakerne skal bli kjent med hverandre, gjøre
aktivitet sammen og lære om hverandres kultur og hverdag.
Søknader sender Sola kommune ved fritidssjef. Søknader behandles fortløpende.
7.5 Rapportering
Mottagere av støtte er forpliktet til å levere rapport om gjennomført prosjekt senest 1 måned etter
at prosjektet er gjennomført.
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8. INVESTERINGSTILSKUDD
8.1 INVESTERINGSTILSKUDD TIL IDRETTS- OG NÆRMILJØANLEGG
8.1.1 Hvem kan søke?
Idrettslag kan søke om investeringstilskudd på 1/3 av anleggskostnader til utbygging og oppgradering
av idrettsanlegg. En kan i enkelt tilfelle søke om 50 % tilskudd. Se punkt 7.1.6
Idrettslag, velforeninger og andre organisasjoner kan søke om investeringstilskudd på 1/3 av
anleggskostnader til utbygging og oppgradering av nærmiljøanlegg.
8.1.2 Grunnlag for tilskudd
Grunnlaget for tilskuddet er anleggskostnader som inkluderer dugnad og rabatter, men momsen tas
ikke med i grunnlaget. Anleggsutbygging med en kostnadsramme under 100 000 kroner eks moms,
kommer ikke inn under denne ordningen.
8.1.3 Generelt om grunnlaget for ordningen.
Sola kommune vil primært forsette dagens praksis der kommunen selv utbygger og drifter alle typer
idrettsanlegg. Dette gjelder særlig:







Utbygging av flerbrukshaller
Oppgradering og vedlikehold av flerbrukshaller
Infrastruktur knyttet til nye boligfelt, slik som ballbinger, idrettsløker og nærmiljøanlegg
Oppgradering av friidrettsanleggene ved Sola Stadion og Tananger Stadion
Svømmehaller
Turveier

Idrettslag kan likevel søke om å sette i gang utbygging av idrettsanlegg. Formålet med ordningen er
at idrettslag med egeninnsats kan medvirke til at anlegg blir raskere realisert.
Vilkår for å kunne søke:
I. Tiltaket må være berettiget spillemidler.
II. Prosjektet bør stå på idrettsrådets liste over prioriterte anlegg
III. Prosjektet må ha fått idrettsfaglig godkjenning
IV. Søker må stå som byggherre under anleggsperioden
V. Søker er ansvarlig for å sette seg inn i relevante lover og forskrifter, og gjennomføre utbygging i
henhold til disse
VI. Alle tilstelninger på anlegget der barn og unge deltar skal være rusfrie
VII. Anleggene skal være universelt utformet
VIII. Leier idrettslaget grunn, skal det være en leiekontrakt med grunneier på minimum 30 år. Dette
gjelder også dersom anlegget blir bygd på kommunal grunn.
IX. Søker er ansvarlig for rett bruk av spillemidler
X. Søker er ansvarlig for å lage en plan for vedlikehold av anlegget.
8.1.4 Prosedyrer og frister.
Søknaden må inneholde en beskrivelse av behov for tiltaket, kostnadsoverslag, finansieringsplan og
plan for vedlikehold. Søknadsfrist er 15.oktober hvert år. Søknaden blir behandlet i det utvalget som
har ansvar for idrett.
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8.1.5 Utbetaling av tilskudd
Det settes av et årlig fast beløp i handlings- og økonomiplanen som går til utbetaling til anlegg som
idrettslag bygger ut. Beløpet utbetales i forhold til idrettsrådets prioriteringer og kommunalplan for
idrett og fysisk aktivitet. Prioritert liste for utbetaling legges frem til endelig godkjenning for det
utvalget som har ansvaret for idrett. Anlegg som allerede har fått første delutbetaling har rett til å få
midler påfølgende år.
8.1.6 Prosjekter som ikke oppnår spillemiddelfinansiering.
Prosjekter som ikke oppnår 1/3 tilskudd fra spillemidlene kan søke om få 50 % kommunalt tilskudd til
den delen av prosjektet som ikke er berettiget spillemidler. Dette gjelder og utbygging av
infrastruktur knyttet til idrettsanlegget, slik som tribuner, opparbeiding av parkeringsplasser, vann og
avløp etc. For slike prosjekter gjelder vilkårene nevnt i punk 7.1.3,IV-VIII og X.

8.2 INVESTERINGSTILSKUDD TIL KULTURBYGG OG AKTIVITETSHUS
8.2.1 Hvem kan søke?
Frivillige lag og organisasjoner som eier egne bygg, kan søke om investeringstilskudd på 1/3 av
anleggskostnader til utbygging og oppgradering av bygget/anlegget.
8.2.2 Grunnlag for tilskudd
Grunnlaget for tilskuddet er anleggskostnader som inkluderer dugnad og rabatter, men momsen tas
ikke med i grunnlaget. Anleggsutbygging med en kostnadsramme under 100 000 kroner eks moms,
kommer ikke inn under denne ordningen.
8.2.3 Prosedyre og frister
Søknaden må inneholde en beskrivelse av behov for tiltaket, kostnadsoverslag, finansieringsplan og
plan for vedlikehold. Søknadsfrist er 15.oktober hvert år. Søknaden blir behandlet i det utvalget som
har ansvar for kultur.
8.2.4 Utbetaling av tilskudd
Det settes av et årlig fast beløp i handlings og økonomiplanen som går til utbetaling til anlegg som
frivillige organisasjoner bygger ut. Utvalget som er ansvarlig for kultursaker avgjør hvem som skal
prioriteres i forhold til utbetaling. Anlegg som allerede har fått første delutbetaling har rett til å få
midler påfølgende år.

9. ANDRE REGIONALE OG STATLIGE STØTTEORDNINGER
Det er til enhver tid ulike regionale og statlige støtteordninger som enkeltpersoner, lag og
organisasjoner kan søke på. Hvilke støtteordninger dette er, avhenger av hvilke områder en fra
myndighetenes side ønsker å stimulere til aktivitet.
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STIPENDER, HEDERSTEGN OG PRISER
10.

KULTUR- OG IDRETTSSTIPEND

10.1 Generelt
Sola kommune deler hvert år ut en nærmere fastsatt sum til kultur og idrettsstipender.
10.2 Formål
Stipendene kan tildeles kunstnere, kulturarbeidere og idrettsutøvere i Sola til inspirasjon for videre
utvikling innen sitt område, og tjene som en stimulans til fortsatt innsats til beste for kultur- og
idrettsmiljøet i Sola.
10.3 Mottakere
Stipend deles primært ut til enkeltpersoner bosatt i Sola, men kan i spesielle tilfeller gå til en mindre
gruppe av personer. I særtilfeller kan også stipend deles ut til personer som ikke er bosatt i Sola
kommune, men som på en eller annen måte er knyttet til kommunen, eller forutsettes å kunne gjøre
en innsats til beste for Sola. Søkerne plikter å oppgi evt. andre stipend som er mottatt, eller som det
er søkt om, til samme formål.
10.4 Kriterier for stipend
Stipendsøknader som gjelder studie/arbeidsstipend til prosjekt av profesjonell karakter, anses i
prinsippet å falle utenfor stipendordningen.
Personer som ikke tidligere har mottatt kultur eller idrettsstipend skal prioriteres. Stipend skal i
prinsippet ikke deles ut med sikte på å finansiere utdanning som faller innenfor rammene av ordinær
skolegang
10.5 Tildeling
Tildelinger av stipend behandles av utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø. Utvalget søker å
legge vekt på en rimelig fordeling mellom de ulikeområdene utvalget har ansvar for.
Utdelingen av stipend skjer under ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar.
10.6 Betingelser
Tildeling skjer på bakgrunn av søknad og søkere skal grunngi sine søknader.
Når stipend er mottatt skal endringer av planer i forhold til søknaden godkjennes.
Tildelt stipend skal nyttes innen et år etter utdeling. Ubrukte midler går tilbake til kommunen.
10.7 Søknad
Søknad om stipend skal sendes Sola kommune ved kultursjef innen 15. oktober.
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11.

KULTURPRIS

Sola kommune deler hvert år ut en kulturpris.
Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner i Sola kommune.
Mottaker av prisen må ha gjort en meget fortjenestefull innsats innen det utvidede kulturfeltet.
Alle innbyggere, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner i Sola kommune har forslagsrett.
Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø har den endelige avgjørelse om tildeling. Forslag til
kandidater må være grunngitt. Utvalget har også anledning til å velge kandidater som ikke er
foreslått av andre.
Forslag til kandidater til Sola kommunes kulturpris må være fremmet innen 15. oktober hvert år.
Forslag sendes til Sola kommune ved kultursjef.
Tildeling av kulturpris foretas på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar.

12.

HEDER FOR IDRETTS- OG KULTURPRESTASJONER

Heder kan bli gitt til enkeltpersoner bosatt i eller lag fra Sola som har vunnet eller tatt medalje i
offisielt Norgesmesterskap (NM), Nordisk mesterskap, Europamesterskap (EM) Verdensmesterskap
(VM) og Olympiske Leker(OL). Dette gjelder både junior og senior klasser.
Andre kultur og idrettsprestasjoner kan hedres etter skjønn.
Heder blir gitt på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar.

13.

BYGGESKIKKPRISEN

Byggeskikkprisen er en hederspris som består av en plakett m/inskripsjon.
Byggeskikkprisen kan gis til huseier eller byggherrer som i forbindelse med nybygg, tilbygg og
rehabiliteringsarbeider har gjennomført byggeprosjekter som på en fortjenstfull måte er tilpasset
lokale bygningsmiljø, ivaretar lokal byggestil og håndverktradisjoner og tilpasning av bygg til stedlige
landskaps- og naturforhold.
Fredede bygninger og bygninger som i løpet av de siste 10 år har fått offentlig støtte ut fra
antikvariske kriterier bør kun unntaksvis komme i betraktning.
Det står enhver fritt til å foreslå kandidater til byggeskikkprisen. Forslag skal være begrunnet og
sendes til Sola kommune.
Sola kommune oppnevner jury som tildeler byggeskikkprisen i følge statutter. Rådmannen skal på
forhånd utarbeide en oversikt over aktuelle prosjekter som er ferdigstilt siden forrige prisutdeling.
Arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet skal omtales.
Prisen deles ut på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar.
12

14.

MILJØVERNPRISEN

Miljøvernprisen kan deles ut årlig til bedrift, frivillig organisasjon eller offentlig organ, institusjon eller
enkeltperson som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for miljøvern i Sola kommune.
Med miljøvern menes i denne sammenheng tiltak som er innrettet mot å gjenopprette en
opprinnelig tilstand, eller hindre ødeleggelse/forurensing av jord, vann, luft, plante og dyreliv,
landskap, bygninger eller andre fysiske elementer.
I betraktning ved tildeling av prisen, kan også komme utvikling og innføring av ressurs og miljøvennlig
teknologi, eller andre forebyggende tiltak for å bekjempe ødeleggelse/forurensing av det ytre miljø.
Dog må innsatsen bestå i vesentlig mer enn å oppfylle krav fra myndighetene. Størrelsen av den
økonomiske innsats skal imidlertid ikke være avgjørende.
Det står enhver fritt til å foreslå kandidater til miljøvernprisen. Forslagene skal være begrunnet og
innsendt innen fristen som er 15. oktober det året prisen deles ut. Det tilligger utvalg for kultur,
samfunnsutvikling og miljø å innstille/tildele miljøvernprisen i følge gjeldende statutter.
Prisen deles ut på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar.

15.

MENNESKERETTIGHETSPRISEN

Sola kommune og Sparebank1SR Bank innstiftet sammen en menneskerettighetspris i 1998. Prisen
deles ut hvert år av ordfører ved en passende anledning.
Prisen består av en bordutgave av skulpturen ”Verna og Pilhær” av Elisabeth Jarstø i tillegg til en
pengesum.
Prisen deles primært ut til en institusjon, organisasjon eller enkeltperson med tilknytning til NordJæren regionen. Mottaker av prisen må ha gjort en meget fortjenstfull innsats for å fremme arbeidet
med og kunnskapen om menneskerettighetene.
Informasjon om prisen offentliggjøres hvert år i god tid før forslagsfristen 15. oktober.
Forslag til kandidater vil bli unntatt offentlighet.
Alle innbyggere, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner på Nord-Jæren er forslagsberettiget.
Et utvalg nedsatt av Sola kommune hvor også Sparebank1 SR Bank, Rogaland Amnesty og FN
sambandet avd. Rogaland er representert forestår beslutningen om tildeling.
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16.

KREATIVITETSPRISEN

Sola kommunes kreativitetspris ble opprettet av kommunestyret i 2004.
Formålet med kreativitetsprisen er å påskjønne og motivere til kreativitet og innovasjon som fører til
positive bidrag til fellesskapet og/eller setter ”Sola på kartet”.
Kreativitet er skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller
finne på noe nytt. Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle fag og i
alle situasjoner og for å skape forandring og fornyelse. Kandidater til denne prisen vil være personer,
grupper, bedrifter, lag eller foreninger ikke dekkes innunder prisene for kultur, miljøvern, byggeskikk
eller menneskerettigheter.
Det står enhver fritt til å foreslå kandidater til kreativitetsprisen. Forslagene skal være vel begrunnet
og innsendt til Sola kommune innen 15. oktober året prisen skal deles ut.
Prisen deles ut på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar.
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