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Tilsagn om tilskudd til Såmi månåidteåhter/Samisk barneteater 2012 —
770220 790 1470

Viser til søknad datert 17.11.2011 der det søkes om årlig støtte på kr.150.000,- fra Finnmark
fylkeskommune til drift av prosjektet Samisk barneteater.

«Finnmark fylkeskommune gir driftstilskudd til institusjoner og organisasjoner som har et
regionalt nedslagsfelt og fyller regionale funksjoner. Såmi månåidteåhter/Samisk barneteater
anses ikke som en regional aktør.

Finnmark fylkeskommune har heller ikke ordinære tilskuddsordninger rettet mot denne type
formål.

Prosjektet er nyskapende i sin form og av regional interesse for flere kulturskoler og andre
scenekunstaktører i Finnmark. Med den begrunnelsen gis Tana kommune kr 25 000 i tilskudd til
prosjektet Såmi månåidteåhter/Samisk barneteater.»

Vi viser for øvrig til vår nettside med oversikt over våre søkbare ordninger: www.ffk.no/tilskudd

Tilskuddet gis for budsjettåret 2012. Vi må ha utbetalingsanmodning med en enkel rapport og
regnskap innen 1. desember 2012.

Jeg beklager sterkt at vi ikke har svart dere innen rimelig tid. Det skyldes at søknaden ikke faller
inn under noen av våre tilskuddsordninger. Vi måtte derfor behandle søknader for 2012 innenfor
våre ordinære tilskuddsordninger, for så  å  ta stilling til om vi har handlingsrom til å støtte tiltaket.

Jeg vil anbefale at dere tar kontakt og ber om møte når det er såpass omfattende søknader og
prosjekter som dette. Vi kan da ha dialog om muligheter for fylkeskommunalt bidrag i forkant.
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