
 

 

Tilskudd til formidling av kultur i Nittedal kommune – viktig informasjon om 

tilskudd bevilget i 2019 og om årets søknadsrunde 

2020 har vært, og er, et meget spesielt og utfordrende år. Mange aktiviteter har blitt avlyst eller 

utsatt pga. situasjonen med Covid-19. 

Mange fikk tilskudd i 2019 til kulturarrangementer i 2020. Nittedal kommune har full forståelse for at 

flere av disse arrangementene ikke har vært mulig å gjennomføre som planlagt. Det har også vært et 

tøft og vanskelig år for alle aktører innenfor kulturfeltet.  

For alle som fikk tilskudd i 2019 fra tilskuddsordningen til formidling av kultur, gjelder følgende:  

 Nittedal kommune krever ikke tilbakebetaling av tilskudd for prosjekter som har blitt avlyst 

eller utsatt – men; 

 Alle som fikk tilskudd i 2019, må levere en enkel rapport om hva som har skjedd med 

prosjektet som fikk tilskudd. Prosjekter som er gjennomført og avsluttet skal rapporteres 

med endelig regnskap. Dersom prosjekter som ikke er gjennomført/avsluttet har hatt 

utgifter, skal det rapporteres med et foreløpig regnskap.  

 Dersom rapport ikke sendes vil ny søknad fra laget ikke bli vurdert.  

Det er også viktige punkter å merke seg når det gjelder årets søknadsrunde:  

 Flere prosjekter har sikkert blitt utsatt fra 2020 til 2021. I årets søknadsrunde er det ikke 

mulig å søke tilskudd til prosjekter som allerede har fått støtte (prosjekter der 

gjennomføringen er utsatt fra 2020 til 2021) 

 Hovedutvalg for oppvekst og utdanning har vedtatt nye retningslinjer for tilskuddsordningen. 

Det anbefales å lese disse grundig før man søker!  

 Søknadsfristen er allerede 1. oktober!  

Det skal som i tidligere år søkes på skjema som er å finne under «Tilskudd til formidling av kultur i 

Nittedal kommune»;  

https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/ 

Rapporter for prosjekter som mottok tilskudd i 2019 sendes til postmottak@nittedal.kommune.no 

Rapportene merkes med saksnr. 19/03278.  

Se de nye retningslinjene for tilskuddsordningen i eget vedlegg.  

Ta kontakt med kultursjef Fredrik Glans, e-post fredrik.glans@nittedal.kommune.no eller tlf. 47 91 53 

27 ved evt. spørsmål!  
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