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1. FORMÅL OG HENSIKT 
Formål 

Tilskuddet skal brukes som et aktivt virkemiddel i arbeidet med gjennomføring av vedtatt 
Virksomhetsplan/Årsplan for idretten i Møre og Romsdal. 

Hensikt 
Tilskuddet skal bidra til utvikling av idrettens aktivitetstilbud, kvalitetssikring av tilbud og bevare 
mangfoldet i idretten i Møre og Romsdal.  

 
2. TILTAK SOM KOMMER INN UNDER ORDNINGEN 

Idrettskretsen vil i god tid før søknadsfristen bekjentgjøre hvilken prioritering som vil bli lagt til grunn 
for tildelingen av grunntilskudd, plantilskudd og prosjekttilskudd. Prioriteringen vil forankres i 
Virksomhetsplan/Årsplan for Møre og Romsdal idrettskrets. Prioriteringen skal være klar innen utløpet 
av november og legges ut på idrettskretsens hjemmeside. 

 
3. FORDELING 

Det er en forutsetning for å motta tilskudd at søker har vært representert på idrettskretsens ting. 

 
Tilskuddet fordeles av Møre og Romsdal idrettskrets etter følgende fordelingsnøkkel: 
Grunntilskudd 33% av total ramme (ramme vedtas av MRIK styret) 

 Tildeles særkretsene/regionene som har et demokratisk valgt styre med ansvar for aktiviteten i  
 Møre og Romsdal. Tilskuddet fordeles med bakgrunn i antall aktive lag/grupper i fylket 

 Plantilskudd 33% av total ramme (ramme vedtas av MRIK styret) 
 Tildeles særforbund/særkretser/regioner som i sine planer til eget ting har tiltak som bidrar til 

 måloppnåelse i virksomhetsplan/årsplan vedtatt i idrettskretsen 
Prosjekttilskudd 34% av total ramme (ramme vedtas av MRIK styret) 

Tildeles særforbund/særkretser/regioner som i sine planer har prosjekter som faller inn under  
prioriteringen som idrettskretsstyret vedtar  
 

4. UTLYSNING 
Tilskuddet utlyses av Møre og Romsdal idrettskrets på hjemmesiden og ved e-post til alle særforbund 
samt særkretser/regioner som er representert i fylket. 

 
5. SØKNADER 

For å søke benyttes søknadsskjemaet/linken som er lagt ut på hjemmesiden. Når fristen for å sende 
søknad er utløpt vil det bli foretatt en fordeling av grunntilskuddet som utbetales til den enkelte 
særkrets/region.  

 
6. RAPPORTERING 

Rapportering av gjennomførte tiltak kan legges inn i søknaden/rapporten fortløpende, men senest 
innen rapporteringsfristen. 
 
Møre og Romsdal idrettskrets tar ansvar for rapportering til Møre og Romsdal fylkeskommune i  
henhold til de krav som stilles i tilsagnsbrevet fra fylkeskommunen. 
 
Det skal gå frem av regnskapet (eventuelt i notene) at det er mottatt tilskudd fra Møre og Romsdal 
fylkeskommune. 

 

7. FRISTER 
Søknadsfristen er 31. mai 
Tilsagn på tildelt grunntilskudd innen 15. juni 
Utbetaling av grunntilskudd innen 30. juni 
 
Rapporteringsfristen er 30. november 
Tilsagn på tildelt plantilskudd og prosjekttilskudd innen 15. desember 
Utbetaling av plantilskudd og prosjekttilskudd innen 31. desember 


