Retningslinjer for tilskudd til festivaler
Vedtatt av kulturstyret Kristiansand 19. oktober 2016

1. Formål
Tilskuddsordningen skal:


Stimulere til utvikling og profesjonalisering av festivalene i Kristiansand.



Bidra til et kunstnerisk og kulturelt festivalmangfold med fokus på nyskaping og kvalitet.



Medvirke til at Kristiansand kommune er en profesjonell tilrettelegger og samarbeidspartner
for festivalfeltet i kommunen.



Medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. Se gjeldende
Kulturstrategi 2013-2023.

2. Hva det kan gis tilskudd til
a. Festivaler av ulike lengde og størrelse, som arrangeres minst hvert 2. år.
b. Festivaler som er åpne og publikumsrettede med en tydelig kulturprofil.
c. Festivaler som finner sted i Kristiansand.

3. Hva det ikke gis tilskudd til
a. Dekning av underskudd.
b. Lukkede festivaler.
c.

Festivaler som er tydelig økonomisk selvbærende. (Det presiseres at kommunen skal være en
profesjonell tilrettelegger og samarbeidspartner også for festivaler som ikke mottar økonomisk
støtte.)

d. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter som mottar årlig driftstilskudd fra Kristiansand
kommune.
e. Kommunale, fylkeskommunale og statlige etater/enheter/virksomheter.

4. Søknadsfrist
a. 15. desember for festivaler som arrangeres påfølgende år.
b. Søknad må leveres før tiltaket er igangsatt eller gjennomført.

5. Krav til søknaden
a. Gjeldende elektroniske søknadsskjema skal benyttes.
b. Budsjett:
- Budsjett skal være i balanse og vise alle utgifter og inntekter og en plan for finansieringen.
- Søknadssum kan maksimalt utgjøre 50 % av festivalens totalbudsjett.
- Det skal gjøres rede for tilskudd som allerede er innvilget, samt andre omsøkte midler.
c. Vedlagt i utfylt skjema skal det følge en prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføringen.

6. Vurdering av søknaden
Tildeling av tilskudd baseres på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene og deres relevans i
forhold til ordningens formål. I tillegg er det en rekke kriterier som ligger til grunn for prioriteringen:
- faglig kvalitet
- nyskaping
- profesjonalitet
- tilgjengelighet
- gjennomføringsevne
- kulturelt mangfold
- økonomistyring

7. Saksbehandling
a. Alle søknader behandles politisk av kulturstyret.
b. Innvilget tilskudd utbetales innen tre uker etter at vedtak er fattet.
c.

Avslag på søknad om tilskudd kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.
Eventuell klage må sendes Kulturdirektørens stab innen 3 (tre uker) etter at avslagsbrev er mottat.

8. Krav til mottaker av tilskudd
a. Tilskudd gis under forutsetning av at tiltaket gjennomføres i samsvar med søknaden. Ved
vesentlige endringer skal saksbehandler i kommunen kontaktes umiddelbart.
b. Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan kommunen kreve at hele
eller deler av tilskuddet skal betales tilbake.
c.

Rapport- og statistikkskjema skal leveres til saksbehandler innen tre måneder etter at festivalen er
gjennomført. I tillegg må fullstendig årsregnskap sendes inn når det er klart. Mottaker av tilskudd
kan ikke søke nye tilskudd før skjema og regnskap er levert inn.

d. Støtten fra Kristiansand kommune skal synliggjøres i informasjonsmateriell og lignende.

9. Annet
a. Det oppfordres til å gi akkreditering til to representanter fra Kristiansand kommune ved forespørsel.
b. Det oppfordres til at festivalene stiller seg positiv til samarbeidprosjekter med byens øvrige
kulturliv.

Spørsmål angående tilskuddsordningen og utfylling av søknad kan rettes til:
Helene.hostad.tonnessen@kristiansand.kommune.no, tlf. 38 24 32 59
Eventuelt post.kultur@kristiansand.kommune.no, tlf. 38 07 50 00.

