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1. Endringer i prosjektet
Vesentiige endringer av prosjektet i forhold til innsendt prosjektbeskrivelse, budsjett og tidsplan ma
godkjennes av Kulturradet. Det ma sekes skriftlig om godkjenning.

2. Utbetaling
F0rste del av tilskuddet kan utbetales nar underskrevet akseptskjema og utbetalingsanmodning er
mottatt og nar det er nodvendig for gjennomf0ring av prosjektet. Siste del av tilskuddet (mellom 10 %
og 20 % avhengig av tilskuddets sterrelse) kan utbetaies nar rapport og regnskap er sendt inn og
godkjent. For store/langvarige prosjekter kan utbetalingen foretas i Here rater.

3. Tilbakebetaling
Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom tilskuddsbetingelsene ikke overholdes.

4. Gjennomfering - tidsfrist
Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom tiltaket ikke er startet opp eller det ikke er anmodet om
utbetaling innen to ar, jf. forskriften § 13. Eventuell seknad om utsettelse av fristen ma gj0res skriftlig
i god tid f0r fristens utlep.

5. Rapport og regnskap
Senest tre maneder etter at prosjektet er gjennomfort skal det sendes inn en underskrevet faglig rapport
og et underskrevet prosjektregnskap som viser hvordan tilskuddet fra Kulturfondet er benyttet.
Prosjektregnskapet skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. Unntatt fra dette kravet er
institusjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan (jf. forskriften § 9).
Dette m£ framgi ved regnskapsinnsendelsen. I tillegg til ordinaer revisjonsgjennomgaelse skal det
saerlig bekreftes at regnskapsfert tilskudd samsvarer med tilskudd i henhold til tilsagnbrev og at andre
offentlige tilskudd ogs& er spesifisert i regnskapet. Tilskuddsmottaker skal gjore revisor kjent med
disse kravene til regnskapsavleggelse.

Prosjektregnskapet skal settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett og
finansieringsplan. Tilskudd fra Norsk kulturrad og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres.
Bilag m& kunne framlegges ved foresporsel. Awik pi mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet
som la til grunn for tilskuddet skal kommenteres.

Den faglige rapporten skal gjore rede for gjennomf0ringen av tiltaket sett i forhold til
prosjektbeskrivelsen og vilkar for tilskuddet. Presseomtale, publikums-/deltakerantall tas med der det
er relevant.

6. Det skal gjores kjent at prosjektet/tiltaket er stettet av Norsk kulturrad
Logo kan lastes ned fra Kulturradets nettsider (www.kulturrad.no/om_oss/logo/).

7. Andre betingelser
For tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter: Det er en forutsetning for tilskuddet at alle
innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager,
eller at det tilbys rabatt som gj0r at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinaer billett.

Vi viser ellers til forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond, § 7-15
(www.kulturrad.no/otn_oss/fofskrifter).

(Aksept pa den andre siden av arket)


