
Kultur og idrett

Slik bruker du søknadsskjemaet

Husk å lese retningslinjene før du søker!



Gå til www.holmestrand.kommune.no
og klikk på «Kultur, idrett og fritid»

Hvor finner jeg skjemaet?

Klikk deretter på søk tilskudd

http://www.holmestrand.kommune.no/


Når du har kommet til skjemaet opprette en ny bruker og logge deg inn. Vi anbefaler å 
gjøre dette, for da kan du lagre skjemaet underveis og gå videre senere hvis du ønsker.

Hvis du ikke er innlogget, er inaktiv i mer enn 20 minutter og ikke har sendt inn 
skjemaet, forsvinner det du har fylt ut.

Klikk på logg inn.



Du oppretter en ny bruker enten via ID-
porten eller med epost. Følg instruksene 
som kommer opp.

Nå er du logget inn 
og kan begynne å 
fylle ut skjemaet!



• Du kan søke på flere typer tilskudd via samme 
søknadsskjema.

• Husk å ha organisasjonsnummeret til foreningen din klart. 
Husker du det ikke? Søk det opp her: www.brreg.no. 

• Det er kun mulig å søke om støtte til to 
prosjekter/arrangementer per søknadsskjema. Ønsker du å 
søke om tilskudd til flere, må du fylle ut flere skjemaer.

• Vi oppfordrer til å søke om maks to 
prosjekter/arrangementer og å velge ut de viktigste. Det er 
sjeldent at en forening får tilskudd for flere enn to 
prosjekter/arrangementer.

Nyttig å vite

http://www.brreg.no/


I søknadsskjemaet kan det være flere steder hvor du må bruke «Legg til» funksjonen. 
Dette kan f.eks. være ulike typer utgifter til et arrangement. For å få registrert 
informasjonen må du fylle ut de ulike feltene og klikker på «legg til» knappen. Da er 
informasjonen registrert og blir lagt i en tabell nedenfor. 

«Legg til» funksjonen

Husk å trykke på legg til 
for å få registrert 
informasjonen!



Ikke noe problem! Ta kontakt med så skal vi prøve å hjelpe så godt vi kan.

Kontaktinformasjon for hjelp ved søknadsskjema:

Hege Granøe Johansen 

E-post: Hege.granoe.johansen@holmestrand.kommune.no

Telefon: 33 05 95 93

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet?

mailto:Hege.granoe.johansen@holmestrand.kommune.no

