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KULTUR OG FRITID 

TILSKUDDSORDNINGER 
 

DRIFTSTILSKUDD OG ETABLERINGSSTØTTE TIL FRIVILLIGE LAG/FORENINGER 

Hvem kan søke? 
Alle lag, foreninger og organisasjoner som driver med kultur-, idrett-, og fritidsaktiviteter i Sola 

kommune, og som i tillegg: 

• har en demokratisk oppbygging med eget styre og med egne vedtekter 

• er registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer 

• bygger på individuelt medlemskap 

• har minst 15 medlemmer i aldersgruppen barn og unge til og med 25 år. 

• er åpen for innbyggere i Sola kommune og drives i kommunen 

Hvem støttes ikke gjennom denne ordningen? 
• lag/foreninger/organisasjoner som i hovedsak har som formål å ivareta medlemmenes økonomisk-, yrkes- 

eller helsemessige interesser 

• kommersielle tiltak 

• bedriftsidrettslag eller andre bedriftsforeninger 

• politiske organisasjoner 

• foreninger eller organisasjoner som i hovedsak driver med humanitært hjelpearbeid eller innsamlinger 

Lag og foreninger som velforeninger, pensjonistlag, teatergrupper for voksne, foreldregrupper eller 

uorganiserte grupper som ikke er oppfyller kravene for å søke driftsstøtte kan søke om 

prosjektstøtte til kunst- og kulturprosjektet og nærmiljøtiltak.  

Hva kan du søke om støtte til? 

Etableringsstøtte 

Du kan søke om etableringsstøtte på inntil 5000 kroner til lag og organisasjoner som er under 

oppstarting. For å få etableringsstøtte må laget ha minst 15 aktive medlemmer og av disse må minst 

halvparten være bosatt i Sola kommune.  

Lag eller foreninger som vurderer å etablere seg med nye aktiviteter i Sola og som tenker å søke 

etableringsstøtte; se hjemmeside for mer info om hvem man kontakter for hjelp. 

Etter 6 måneder med aktiv drift må laget gi tilbakemelding til saksbehandler om hvordan det går med 

aktiviteten i laget. 

Driftstilskudd 

Du kan søke om driftstilskudd til frivillige organisasjoner som driver med aktiviteter spesielt rettet 

mot barn og ungdom.  

Driftstilskudd vil bli tildelt ut fra en vekting av følgende kriterier: 

• antall betalende aktive medlemmer til og med 25 år (minimum medlemskontingent på 100 kr) 

• aktivitetsnivå/møtehyppighet 
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Søknader blir vurdert og prioritert etter disse kriteriene: 

alder (med utgangspunkt i alder pr. 31.12 foregående år) 

13-19 år vekttall 3 (høyest prioritert) 

6-12 år vekttall 2 (middels prioritet) 

0-5 år og 20-25 år vekttall 1 (lavest prioritet) 

Organisasjoner for mennesker med psykisk utviklingshemming som målgruppe gis vekttall 3 for alle 
medlemmer, uavhengig av alder, gjelder også medlemmer over 25 år. 

aktivitet 

Høy aktivitet (minst 2 tilbud pr. uke) - vekttall 3 

Middels aktivitet (1 tilbud pr. uke) - vekttall 2 

Lavere aktivitet - vekttall 1 

Deler av driftstilskudd kan bli fordelt etter skjønn. 

Slik søker du om etableringsstøtte og driftstilskudd 

Driftstilskudd 

Det søkes elektronisk på søknadskjema som ligger på hjemmesidene til Sola kommune 

Søknadsfrist for driftsstøtte er 1. april hvert år 

Søknader som kommer etter gjeldende søknadsfrist vil ikke bli tatt med i behandlingen. 

Foreninger og organisasjoner som har en eller flere underavdelinger skal sende en felles søknad som 
inkludere alle aktiviteter. 

Husk at det skal legges med søknader: 

• Årsmelding og revidert regnskap fra siste år 

• Oversikt over aktivitetsnivå (kan inkluderes i årsmeldingen) 

• Medlemsoversikt med navn og fødselsår (skal være signert av leder og revisor) 

• For lag knyttet til menigheter som tilhører kirkelig fellesråd må det også legges ved en rapport som 

forteller om aktivitet og informasjon om hvordan eventuelle midler fra fjoråret er brukt 

DRIFTSTILSKUDD TIL EGNE ANLEGG OG LOKALER 

Hvem kan søke? 
Lag og organisasjoner som er oppfyller krav til å få driftstilskudd kan også søke om tilskudd til drift av 

eget lokale eller anlegg. 

Hva kan du søke om støtte til? 
Du kan søke om støtte til utgifter til drift av egne anlegg og lokaler.  

I behandlingen av driftstilskudd vil det bli lagt vekt på dokumenterte utgifter til renhold, strøm, 

forsikring og kommunale utgifter. Lag som utfører renhold på dugnad må i søknaden legge ved 

dugnadslister signert av revisor og styreleder sammen med revidert regnskap.    

Slik søker du 
Det søkes elektronisk på søknadskjema som ligger på hjemmesidene til Sola kommune 

Søknader som kommer etter søknadsfristen 1. april vil ikke bli tatt med i behandlingen. 
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TILSKUDD ELLER STØTTE UTBETALT BASERT PÅ URIKTIGE OPPLYSNINGER 
Dersom kommunen oppdager at tilskudd eller støtte er utbetalt som følge av uriktige opplysninger, 

må tilskudd tilbakebetaltes. Slike saker kan bli politianmeldt. 

TILSKUDD TIL ELITEIDRETT 

Hvem kan søke? 
Idrettslag fra Sola med lag eller enkeltutøvere som oppfyller kravene til elitetilskudd kan søke. 

Behandling av søknader 
Mottatte søknader saksbehandles av seksjon for idrett og bad som innstiller på støtte. Før 

innstillingen behandles av det utvalget som har ansvar for idrett skal saken til høring i idrettsrådet.   

Retningslinjer 
1. For lagidretter er eliteidrett å forstå som deltagelse på øverste nasjonalt nivå.  
 
2. For individuelle idretter gjelder deltakelse på nasjonalt toppnivå i seniorklasse.  
 
3. Tildeling blir gjort etter skjønn, men følgende kriterier vil bli lagt vekt på:  

- Idrettens profilering i regionale og nasjonale medier  

- Antallet utøver som praktiserer idretten  

- Kostnader  

- Idrettens betydning i lokalmiljøet  
 
4. Søker må være medlem i en klubb som er tilsluttet Sola idrettsråd.  
 
5. Sola idrettsråd skal uttale seg om framlegget til fordeling.  
 
6. Endelig tildeling avgjøres av det utvalget som har ansvaret for idrett.  

 

Slik søker du 
Søknad sendes til epost@sola.kommune.no innen 1. april og merkes: Søknad Elitetilskudd 

 

ARRANGEMENTSSTØTTE KULTUR-, FRITIDS- OG IDRETTSARRANGEMENTER 

Hva kan du søke om støtte til? 
Du kan søke om tilskudd eller underskuddsgaranti. Dette er midler som bidrar til at større 

arrangementer legges til og/eller gjennomføres i Sola. Med større arrangementer regnes: 

• Jubileer for lokale lag og foreninger med 25 års mellomrom 

• Landsmøter  

• Landsstevner/konkurranser/mønstringer  

• Internasjonale samarbeidsprosjekt 

• Festivaler 

Hvem kan søke? 
Lag og organisasjoner i Sola kommune tilsluttet nasjonale/landsomfattende organisasjoner av 

kulturell, idrett, religiøs, sosial eller humanitær art. 
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Slik søker du 
Søknaden må minst inneholde: 

• Program 

• Kostnadsoverslag 

• Finansieringsplan 

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil kr. 25.000 
behandles delegert. Søknader over kr. 25.000 vil bli behandlet av Utvalg for oppvekst og kultur. 

Søknad sendes til epost@sola.kommune.no og merkes: Søknad om arrangementsstøtte 

 

PROSJEKTSTØTTE TIL KUNST-, KULTUR og NÆRMILJØPROSJEKTER 

Hva kan du søke om støtte til? 
Det kan søkes om støtte eller underskuddsgaranti for utvikling/gjennomføring av kunst- eller 

kulturprosjekter og nærmiljøarrangementer. 

Hvem kan søke? 
Både enkeltpersoner og grupper fra Sola kan søke. 

Slik søker du 
Søknaden må minst inneholde: 

• Program 

• Kostnadsoverslag 

• Finansieringsplan 

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil kr. 25.000 
behandles delegert. Søknader over kr. 25.000 vil bli behandlet av Utvalg for oppvekst og kultur. 

Søknad sendes til epost@sola.kommune.no og merkes: Søknad om prosjektstøtte 

 

RUSFRIE UNGDOMSARR. OG UNGDOMMENS KULTURPROSJEKTER 

Hva kan du søke om støtte til? 
• Etablering av kulturprosjekter 

• Etablering av rusfrie arrangementer for ungdom under 25 år 

• Rusfrie helgetilbud for barn/ungdom fra femte klasse til 18 år 

• Underskuddsgaranti  

Arrangementer på spesielle dager som nyttårsaften, 16. mai, 17. mai og St. Hans blir høyt prioritert. 

Arrangementene må være åpne for alle. 

Hvem kan søke? 
Lag og foreninger, velforeninger, ungdoms- og foreldregrupper og andre. 

Slik søker du 
Det søkes elektronisk på søknadskjema som ligger på hjemmesidene til Sola kommune. 

Søknad må inneholde: 

• Beskrivelse av arrangementet 

• Kostnadsoverslag 

• Finansieringsplan 
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Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil kr. 25.000 
behandles delegert. Søknader over kr. 25.000 vil bli behandlet av Utvalg for oppvekst og kultur. 

Vilkår 
Det må være tilstrekkelig vakthold med voksne ledere tilgjengelig på rusfrie ungdomsarrangementet. 

Personer som er påvirket av rusmidler skal vises bort. Underskuddsgaranti utbetales når regnskap er 

levert etter gjennomført arrangement. 

TILSKUDD TIL LOKAL FRIVILLIG FLERKULTURELL VIRKSOMHET 

TILSKUDD TIL REKRUTTERING 

Hva kan du søke om tilskudd til? 
Tilskudd for å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn til frivillige lag og organisasjoner. 

Du kan ikke søke om tilskudd til ordinær drift av organisasjoner.  

Hvem kan søke? 
Lag og foreninger i Sola 

Slik søker du 
Søknad sendes til epost@sola.kommune.no og merkes: Søknad om tilskudd rekruttering – fritid 
Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil kr. 25.000 
behandles delegert. Søknader over kr. 25.000 vil bli behandlet av Utvalg for oppvekst og kultur. 

 

TILSKUDD TIL FLERKULTURELL AKTIVITET 

Hva kan du søke om tilskudd til? 
Tilskudd som er med å fremme ulike kulturuttrykk fra innvandrermiljøer i Sola, som: 

• Konserter 

• Teaterforestillinger 

• Utstillinger 

• Kulturarrangementer 

• Aktiviteter 

Hvem kan søke? 
Lag og foreninger og enkeltpersoner med tilhørighet i Sola  

Slik søker du 
Søknad sendes elektronisk til Sola kommune, og må inneholde: 

• Arrangementsinformasjon 

• Kostnadsoverslag 

• Finansieringsplan 

Søknader behandles fortløpende. 

Søknad sendes til epost@sola.kommune.no og merkes: Søknad om aktivitetsstøtte – fritid 
Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil kr. 25.000 
behandles delegert. Søknader over kr. 25.000 vil bli behandlet av Utvalg for oppvekst og kultur. 
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TILSKUDD TIL INTERNASJONALT OG INTERKULTURELT SAMARBEID  

Hva kan du søke om tilskudd til? 
Du kan søke om tilskudd som stimulerer og styrker internasjonalt og interkulturelt samarbeid, som: 

• Workshops 

• Seminarer 

• Festivaler 

• Leirer 

• Stevner 

• Andre arrangementer 

Tilskuddet gis som: 

• Reisetilskudd 

• Vertstilskudd 

Du kan søke om tilskudd på opptil 50% av faktiske utgifter, men maks kr. 10 000 per prosjekt. 

Hvem kan søke? 
Organisasjoner som driver kultur- og fritidsaktiviteter i Sola kommune, og i tillegg 

• Oppfyller kravene for å få driftsstøtte (se side 3.) 

• I tillegg kan uorganiserte ungdomsgrupper søke 

Slik søker du 
Søknad sendes elektronisk til Sola kommune, og må inneholde: 

• Invitasjon 

• Program 

• Kostnadsoverslag 

• Finansieringsplan for utreise og vertskap 

• Reisebeskrivelse for de organisasjonene som reiser 

• Informasjon om konkrete metoder som sikrer at deltakerne blir kjent med hverandre og lærer om 

hverandres kultur 

Søknader behandles fortløpende. Søknad sendes til epost@sola.kommune.no og merkes: Søknad om 
tilskudd - fritid 

Oppfølging 
Senest én måned etter at aktiviteten er gjennomført må mottakerne av støtte levere en skriftlig 

rapport. 
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INVESTERINGSTILSKUDD 

INVESTERINGSTILSKUDD TIL IDRETTS- OG NÆRMILJØANLEGG  

Generelt om grunnlaget for ordningen. 
Sola kommune vil primært fortsette dagens praksis der kommunen selv er utbygger og drifter alle 

typer idrettsanlegg.  Ordningen med investeringstilskudd er et supplement til dette. 

Formålet med denne ordningen ar at frivillige lag og organisasjoner med egeninnsats kan medvirke til 

at anlegg blir raskere realisert.  

Hvem kan søke om hva og hvor mye? 
Frivillige lag og organisasjoner kan søke om investeringstilskudd på 1/3 av kostnader til bygging og 

rehabilitering av idrettsanlegg (kostnader uten moms). Etter søknad kan kommunen vurdere inntil 

50% støtte til de deler av et prosjekt som ikke er berettiget spillemidler, som tribuner, parkering og 

andre kostnader knyttet til infrastruktur.  

Grunnlag for tilskudd vil være anleggskostnader, også inkludert dugnad og gaver, men uten moms. 

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter med kostnadsramme fra kr. 50 000 (uten moms) og oppover.   

Velforeninger, idrettslag m.m kan søke om investeringstilskudd på 1/4 av kostnader til 

nærmiljøanlegg. Ved søknad om tilskudd til nærmiljøanlegg inkluderes momsen i 

kostnadsgrunnlaget. 

Vilkår for å kunne søke om investeringstilskudd:  
1. Anlegget må være berettiget spillemidler, og bestemmelsen om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet må 

følges.  For info om spillemiddelordningen for idrettsbygg, se idrettsanlegg.no     
2. Søker må stå som byggherre av anlegget. 
3. Alle arrangement der barn og unge deltar skal være rusfrie  
 

Prosedyrer og frister 
Søknad skal sendes epost@sola.kommune.no og merkes med Søknad investeringstilskudd. Søknad 

må inneholde en beskrivelse av behov for tiltaket, kostnadsoverslag, finansieringsplan og plan for 

vedlikehold. Søknadsfrist er 15.oktober hvert år.  

Saksbehandling, kontroll og regnskap 
Søknaden behandles politisk av det utvalget som har ansvar for idrett. Søknader skal behandles før 

nyttår.  

Utvalget vedtar hver år en utbetalingsplan på bakgrunn av avsatte midler. Dette skjer på årets første 

møte. Et lag som har fått deler av tilskuddet året før, skal ha rett på utbetaling året etter. Ingen lag 

kan få hele tilskuddet utbetalt på 1 år, med unntak av mindre prosjekter med en kostnadsramme på 

under kr. 100 000.  

Regnskapet for prosjekt vil være det revisorgodkjente regnskapet for spillemidler. Dersom 

regnskapet viser en reel lavere kostnad enn hva som fremkom i søknad med budsjett, reduseres det 

kommunale tilskuddet slik at dette ikke overstiger 1/3 av godkjente kostnader.  
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INVESTERINGSTILSKUDD TIL KULTURBYGG OG AKTIVITETSHUS  

Hvem kan søke? 
Frivillige lag og organisasjoner som eier egne bygg eller ønsker å bygge et eget kulturbygg kan søke 

om investeringstilskudd på 1/3 av kostnader til bygging eller rehabilitering av bygget/anlegget 

dersom man oppfyller retningslinjene for spillemidler til kulturbygg utarbeidet av Rogaland 

fylkeskommune.    

Prosedyre og frister 
For mer info om ordningen – ta kontakt med kultursjef 

 

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. 

  

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjCtJmfvvPPAhUHBywKHazBA9sQFghIMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.rogfk.no%2Fcontent%2Fdownload%2F22504%2F441033%2Ffile%2FRETNINGSLINJER%2520-%2520SPILLEMIDLER%2520TIL%2520KULTURBYGG%2520I%2520ROGALAND.pdf&usg=AFQjCNHFX1jcOWAmK7fidBxdFt0qt6ibJQ&sig2=MRvZPCugDVxiDHNDP_BzFQ
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STIPENDER, HEDERSTEGN OG PRISER 
KULTUR- OG IDRETTSSTIPEND og HEDER FOR PRESTASJONER 

Generelt 
Sola kommune har årlig anledning til å tildele ut kultur- og idrettsstipender (som deles ut etter søknad) og 
påskjønnelse i form av heder og gave til utøvere og lag/foreninger som har stått for særskilte kultur- eller 
idrettsprestasjoner. 

 

KULTUR- OG IDRETTSSTIPEND  

Formål 
Stipend kan tildeles aktive personer innen kultur- og idrettsfeltet bosatt i Sola.  Stipendene skal være til 
nytte og inspirasjon for videre utvikling innen sitt område, og tjene som en stimulans til fortsatt innsats til 
beste for kultur- og idrettsmiljøet i Sola. 

 

Hvem kan søke stipend? 
Stipend kan søkes av enkeltpersoner med bostedsadresse i Sola, men i spesielle tilfeller kan også en 

mindre gruppe av personer søke (f.eks et band e.l). Søkerne plikter å oppgi dersom det er søkt om 

eller mottatt andre stipender eller støtte til samme formål. 

Kriterier for stipend 
Søkere som ikke tidligere har mottatt kultur- eller idrettsstipend prioriteres. Stipendsøknader som 

har som mål å finansiere ordinær utdanning vil ikke bli støttet.  

Behandling av stipendsøknader 
Stipendsøknader behandles av utvalg for oppvekst og kultur. Utvalget søker å legge vekt på en 

rimelig fordeling mellom de ulike områdene utvalget har ansvar for. 

Utdelingen av stipend skjer normalt under ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar.  

Betingelser 
Alle søknader om stipend skal være skriftlige og søkere skal i sin søknad gi en beskrivelse av hva stipendet 
ønskes brukt til, i tillegg til utfyllende informasjon om søkeren.  

 
Tildelt stipend skal nyttes innen et år etter utdeling, en kort rapport på hvordan stipendet er brukt skal 
leveres via epost@sola.kommune.no innen utgangen av året. Ubrukte midler skal tilbakeføres til 
kommunen. 

 

Søknad 
Søknad sendes til epost@sola.kommune.no innen 15. oktober og merkes: Søknad kultur- og 
idrettsstipend 
 

HEDER FOR IDRETTS- OG KULTURPRESTASJONER 
Heder kan bli gitt til enkeltpersoner bosatt i eller lag fra Sola som har vunnet eller tatt medalje i 

offisielle Norgesmesterskap (NM), Nordiske mesterskap, Europamesterskap (EM), 

Verdensmesterskap (VM) eller Olympiske Leker(OL). Dette gjelder for prestasjoner i både junior- og 

seniorklasser. 

Andre kultur og idrettsprestasjoner kan hedres etter skjønn. 

Heder blir gitt på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar eller ved andre passende anledninger. 
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KULTURPRIS 
Sola kommune deler hvert år ut en kulturpris. Alle innbyggere, frivillige organisasjoner og 

kulturinstitusjoner i Sola kommune kan fremme forslag på kandidater til prisen.  

Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner og til lag eller organisasjoner i Sola kommune.  

Prisen tildeles til de/den som har gjort en meget fortjenestefull innsats innen det utvidede 

kulturfeltet i Sola.  

Utvalg for oppvekst og kultur behandler og tildeler prisen. 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 epost@sola.kommune.no og merkes med Kulturpris. Alle forslag til kandidater må 

inneholde en begrunnelse. 

Kulturprisen deles ut på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar. 

 

BYGGESKIKKPRISEN  
Byggeskikkprisen er en hederspris som består av en plakett m/inskripsjon. 
 

For mer info – se Sola kommunes hjemmesider 

Prisen deles ut på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar. 

 

MILJØPRISEN  
Miljøprisen kan deles ut årlig til bedrift, frivillig organisasjon eller offentlig organ, institusjon eller 

enkeltperson som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for miljøet i Sola kommune. 

Det står enhver fritt til å foreslå kandidater til miljøprisen. Forslagene skal være begrunnet og 

innsendt innen fristen som er 15. oktober det året prisen deles ut. Forslag sendes til 

epost@sola.kommune.no og merkes med miljøprisen. 

Prisen deles ut på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar. 

 

MENNESKERETTIGHETSPRISEN 
Sola kommune og Sparebank1SR Bank innstiftet sammen en menneskerettighetspris i 1998. Prisen 

deles ut hvert år av ordfører i et eget arrangement. 

Prisen består av en bordutgave av skulpturen” Verna og Pilhær” av Elisabeth Jarstø. 

Prisen deles primært ut til en institusjon, organisasjon eller enkeltperson med tilknytning til Nord-

Jæren regionen. Mottaker av prisen må ha gjort en meget fortjenstfull innsats for å fremme arbeidet 

med og kunnskapen om menneskerettighetene. 
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Forslag til kandidater sendes til epost@sola.kommune.no innen 15. oktober, merkes med 

menneskerettighetsprisen. Forslag til kandidater vil bli unntatt offentlighet.  

Alle innbyggere, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner på Nord-Jæren er forslagsberettiget.  

En egen jury nedsatt av Sola kommune med representanter fra Sparebank1 SR Bank, Sola kommune, 

Rogaland Amnesty og FN sambandet avd. Rogaland forestår beslutningen om tildeling.  

 

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. 

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.  Forslag sendes til 

epost@sola.kommune.no og merkes med kreativitetsprisen. 

Prisen deles ut på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar.  

 

 
 

 


