
Retn i n gsl i n jer
For søknad om fylkeskommuna le midler til idrettsanlegg

Disse kan søke
Kommuner, idrettslag/organisasjonsledd tilknyttet i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komite, Norges Jeger - og fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen, Norges
Bilsportforbund . Det er kun eier av idrettsanlegget som kan søke om tilskudd. Andre søkere
behandles særskilt etter Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett
og fysisk aktivitet, pkt. 2.2.1. Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd et skal gå til
idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig aktivitet, og som ikke er underlagt
fortjenestebaserte eierformer.

Det kan søkes om støtte til :
Planleggingsfasen (m ulighetsstudie, fo rstudie o g forprosjekt) f or å vurdere u tbygginga a v nye
idrettsanlegg med regional betydning. Med regional betydning menes anlegg som vil kunne
brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser, og som det nødvendigvis ikke er behov
for i hver kommune.

Tilskudds berettigede u tgifter: Arkitekttegninger, p rosjektbeskrivelse , fr emdrifts - og
milepælsplan , k jøp av konsulenttjenester, re isekostnader , uta rbeiding a v kostnadsoverslag
b u d sjett o g finansieringsplan

Det dettes ingen nedre eller øvre grense for søknadssum.

Betingelser
Anlegget det blir søkt om støtte til, bør være forankret i kommunens planverk.

Følgende prioriteringer blir lagt til grunn (prioritert rekkefølge): Interkommunalt potensiale (jf.
pkt. 2.6.3 beste mmelser spillemidler), flerbruk, nytenkning, estetikk og miljøhensyn, og prege
by - og stedsutvikling.

Det gis ikke tilskudd til anleggsprosjekter som allerede er ferdig planlagt og igangsatt.

I etterkant av vedtak om tildeling, og før oppstart av forpr osjektet , skal det avholdes et
oppstartsmøte mellom søker og VFK.

Ved eventuelle endringer i kostnadsoverslag, finansieringsplan og/eller større
endringer av anleggs prosjektet , må fylkeskommunen kontaktes for ny godkjenning.

Anleggsprosjekter som har mottatt tilskudd fra kommunen vil bli prioritert.



Utbetaling og rapportering
Fylkeskommunen kan foreta en delutbetaling på inntil 50 % av tilskuddet når prosjektet har
kommet godt i gang. Utbetaling skjer på bakgrunn av delregnskap og statusbeskrivelse.

Sluttutbetaling av innvilget tilskudd skjer på bakgrunn av godkjent regnskap etter avsluttet
prosjekt. Det er kun kontantutgifter inkl. mva. som kan oppføres i regnskapet.
Dugnadstimer/egeninnsats skal ikke medregnes.

Regnskapet skal v ise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet. Dersom anleggsprosjektet
mottar midler fra andre, skal dette fremgå av regnskapsrapporten. Når tilskuddet er på
400 000 kroner eller høyere skal regnskapet kontrolleres av statsautorisert
regnskapsfører /revisor. Regnskap for tilskudd under 400 000 kroner kan kontrolleres av
annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor . Dette jf.
kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2017.

Fylkes kommunen kan nedjustere innvilget tilskudd dersom prosjektet blir rimeligere enn først
budsjettert, eller at regnskapet viser at det er betalt for ikke tilskuddsberettigede utgifter.
Dersom tilskuddet ikke er benyttet etter forutsetningene, kan midlene inn dras og føres tilbake
til tilskuddsordningen.

Regnskap og sluttrapport sendes inn når prosjektet er avsluttet, eller innen tidsfristen gitt i
tilsagnsbrevet.

Markedsføring
I markedsføring, omtale i media og informasjon om anleggsprosjektet i trykksaker og
nettsider, skal det være klart at Vestfold fylkeskommune er en samarbeidspartner.
Fylkeskommunen skal ha en synlighet som samsvarer med den størrelsen tilskuddet utgjør
sam menliknet med andre bidragsytere.

Krav til søknad og dokumentasjon/vedlegg:
1. Søkers navn, organisasjonsnummer, adresse, kontaktperson og bankkontonummer.
2. Prosjektbeskrivelse.
3. Hvilke utgifter, elementer eller tiltak det søkes om tilskudd til.
4. Budsjett med kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Søknadsfrister
1. 15. mars, med behandling i Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i juni.
2. 15. september, med behandling i Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i

desember.

Godkjente søknader som ikke mottar tildeling, kan søke på nytt ved neste søknadsfrist, selv
om anleggsprosjektet er påbegynt . Det kan kun søkes to ganger for samme omsøkte
anleggsprosjekt . Utover dette gis det ikke tilskudd til anleggsprosjekter som allere de er
påbegynt .

Søknad om tilskudd til anleggsprosjekter , med aktuell dokumentasjon/ vedlegg, sendes til
firmapost@vfk.no innen oppgitte frister . Søknadsfristen er endelig. Vestfold fylkeskommune
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behandler søknadene før disse legges frem til politisk behandling. Kontaktperson for
ordningen er Rasmus Holst Mjaugeto rasmusa@vfk.no
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