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Vi viser til deres søknad.
Fylkesråden for kultur,miljø og folkehelse har etter delegert budsjettfullmakt fattet følgende vedtak:
Lofotrådet innvilges et tilskudd på inntil kr 70 000 til gjennomføring av prosjektet «Klang av
oldtid».
Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere til å gjøre kunst og kulturtilbud av høy
kvalitet tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning. I retningslinjene legges det vekt på at
prosjektet må ha interesse utover et lokalmiljø og at det skal stimulere til nyskaping og utvikling.
Formidlingstiltak rettet mot barn og unge gis særskilt prioritering.
Vilkår for tilskuddet:
1. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram.
2. Det skal føres eget regnskap for prosjektet. Regnskapet skal settes opp slik at det kan
sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet. Verdi av eventuelt
eget arbeid må bokføres i prosjektregnskapet.
3. Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli
tilsvarende redusert.
4. Tilsagnet kan benyttes i tilsagnsåret og året etter. Tilsagnet trekkes tilbake dersom
utbetalingsanmodning ikke mottas innen fastsatt frist. Fylkeskommunen kan etter søknad,
forlenge fristen for utbetaling av tilsagnet med inntil 1 år.
5. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet prosjektet.
Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet.
6. Ved arrangement/tiltak som er aktuelle for ungdom skal det gis ungdomsrabatt.
7. Innehavere av ledsagerbevis gis rett til gratis adgang for sin ledsager.
8. Det stilles krav om universell utforming når det gjelder fysiske tiltak. For øvrig skal
arrangement så langt det lar seg gjøre tilrettelegges slik at det er adgang for alle.
Adresse

Besøksadresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Prinsensgate 100

Tlf.:
E-post: post@nfk.no

Kultur, miljø og folkehelse

Bibliotek og kulturformidling
Tove Veiåker
Tlf: 75 65 05 06

Dersom vilkårene ikke aksepteres, må det gis skriftlig tilbakemelding innen 2 uker etter at
tilsagnsbrev er mottatt.
Rapportering og utbetaling
Anmodning om utbetaling av tilskuddet sendes til Nordland fylkeskommune, kultur, miljø- og
folkehelseavdelingen. Rapport og regnskap for prosjektet vedlegges utbetalingsanmodningen.
Elektronisk rapportskjema finnes på Nordland fylkeskommunes søknadssenter
https://www.nfk.no/sd/skjema/NFK035/Rapportering_tilskudd_kultur_milj_og_folkehelse
Tilskuddet utbetales som hovedregel i sin helhet etter at prosjektet er gjennomført. Det kan
imidlertid gjøres avtale om delutbetaling, inntil 50 % av tilskuddsbeløpet.
Sluttutbetaling skjer når arbeidet er fullført, vilkårene er oppfylt, sluttrapport og prosjektregnskap er
sendt inn. For utbetalinger over 100 000,- kreves det revidert regnskap. Regnskap på utbetalinger
under 100 000,- må være signert av to personer. Sluttrapporten skal inneholde en evaluering av
prosjektets faktiske resultat vurdert opp mot forventet resultat.
Klageadgang
Søker har i henhold til Forvaltningsloven § 28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra
søker er gjort kjent med vedtaket (§ 29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner kan fås
ved henvendelse til saksbehandler. En eventuell klage må begrunnes, og vil bli behandlet av samme
organ som har fattet vedtaket. Deretter vil den eventuelt gå videre til den fylkeskommunale
klagenemda.
Med vennlig hilsen

Anita Munch Kulset
seksjonsleder for Bibliotek og kulturformidling
Tove Veiåker
rådgiver
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