Retningslinjer for utdeling av teatermidler
i Akershus Fylkeskommune
(20.mai 2006, redigert 2016 av ATR, redigert 18.april 2017)

Formål med støtteordningen
Dette er en støtteordning for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for
amatørteaterproduksjoner og teaterkurs i demokratisk og medlemsbasert grupper i Akershus
Fylke. Hovedmålet er å støtte frivillighetens egen teateraktivitet på lokalt plan.

Fordelingsnøkler
Fordelingsnøkkelen lages ut fra hva søkermassen signaliserer, og prioriteringen har falt på
produksjon og kurs. All teateraktivitet av og for barn, ungdom, voksne og eldre er likestilt.
Ingen spesielle interessegrupper eller teaterform favoriseres. Søknaden vil bli faglig og
økonomisk vurdert i sammenligning med lignende teateraktiviteter i Akershus.

Søkerens status
•

Søkeren kan samarbeide med, men ikke styres av, offentlige og profesjonell instans.

•

Søkeren kan være del av et arrangement, men må ha eget regnskap og budsjett.

•

Søkeren må være over 18 år

•

Søker må være en del av en demokratisk organisasjon, forening eller gruppe.

•

Søker skal være ansvarlig for produksjonen eller kurset, og skal være samme
kontaktpersonen for søknad og rapport.

Retningslinjer for teateraktiviteten
•

Midlene skal gå til produksjonskostnadene eller kursutgifter.

•

Teaterproduksjonen kan ikke være en lukket visning, og kurset skal være et åpent
tilbud for alle eller alle medlemmene.

•

Produksjoner eller kurs av profesjonelle eller offentlige instanser/institusjoner har ikke
muligheter for støtte.

Retningslinjer for budsjett og rapport
•

Søknaden må vise til en fornuftig egeninntekt og egenandel.

•

Søker må opplyse om andre bidragsytere.

•

Endringer eller omdisponering av midler fremmes skriftlig

•

Rapportering på eget skjema, og må leveres senest innen 3 måneder etter siste
forestilling eller kursdag.

Om søknadsbehandling
•

Hovedbehandling går til gitte frister

•

Søknad eget skjema

•

Behandlingsfrist 4 uker

•

Skriftlig klage innen 4 uker

Søknadens beløp
Maximumbeløp er satt til 25 000,- Om nødvendig prioriteres nye søkere for å få rotasjon i
mottagermassen.

Kontroll
Vi gjør oppmerksom på fylkesrevisorens innsynsrett og ved mistanke om mislighold kan det
kreves at hele beløpet eller deler av støtten skal tilbakebetales.

