Vedlegg 4

RETNINGSLINJER FOR
PROSJEKTTILSKUDD TIL IDRETTEN, OG FOR TILSKUDD TIL DELTAKELSE I
INTERNASJONALE MESTERSKAP
(Vedtatt av hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 1. februar 2017)
MÅLSETTING
Sandefjord kommune ønsker gjennom tilskuddsordningen for prosjekter innenfor idrett
å bidra til at Sandefjord videreutvikles som idrettsby.
§1
Generelt
Tilskudd er avhengig av de årlige kommunale budsjetter.
Tilskudd kan gis til idrettslige prosjekter i regi av lag og foreninger som er hjemmehørende i
Sandefjord kommune og som ikke kan anses som del av foreningens ordinære drift.
Det kan videre gis tilskudd til deltakelse i internasjonale konkurranser.
Det er en forutsetning ved innvilget kommunalt tilskudd at søkere/tilskuddsmottakere
forplikter seg til å gi innehavere av kommunens Opplevelseskort mulighet for fritt
medlemskap, fri adgang til arrangementer m.v., der dette er relevant, etter de retningslinjer
som til enhver tid måtte gjelde for Opplevelseskortet.
Det er videre en forutsetning for å motta kommunalt tilskudd at ordningen for ledsagerbevis
aksepteres ved arrangementet.
§2
Definisjon av prosjekter
Tilskudd kan gis til prosjekter med idrettslig innhold og med verdi for kommunen og
kommunens innbyggere og tilreisende.
Tilskudd kan gis til:
 Større turneringer, arrangementer og cuper, nye og eksisterende.
 Norgesmesterskap og internasjonale mesterskap i samarbeid med Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller særforbund (SF).
Prosjekter for/med/av barn og unge av begge kjønn opp til 25 år, og med særskilt vekt på
ungdom i alderen 13-19 år, samt prosjekter som kan/vil stimulere til rekruttering og
breddeidrett, vil bli prioritert.
Det legges vekt på arrangementer som gir mangfold, friskvern og folkehelse.
Det forutsettes at aktiviteten foregår i Sandefjord kommune.
§3
Deltakelse på internasjonalt nivå
Tilskudd kan gis til deltakelse i internasjonale mesterskap og turneringer, for deltakere som
har kvalifisert seg og er tatt ut til å representere Norge av NIF, gjennom det respektive
særforbund.
Tilskudd kan gis til Nordisk mesterskap, EM, VM og OL, samt turneringer som for eksempel
E-cup.
§4
Søknadsfrist
Prosjekttilskudd kan søkes gjennom hele året.
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§5
Formelle krav til søknaden
Alle søknader må inneholde prosjektbeskrivelse samt budsjett.
§6
Søknadsbehandling og klagerett
Søknader avgjøres av kommunalsjefen for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling. Søknader
kan imøtekommes med inntil 25.000 kr. Tilsagnsbeløp utover dette forutsettes å bli
behandlet i hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling, og belastes konto for
prosjekttilskudd.
Eventuelle klager på administrative vedtak vil bli behandlet i hovedutvalget for kultur,
friluftsliv, by- og stedsutvikling, dersom de ikke tas til følge.
§7
Utbetaling av tilskudd
Tilsagnet gjelder for det år det er vedtatt og påfølgende år.
Tilskuddet utbetales etter at prosjektet er gjennomført, basert på innsendt rapport og
regnskap. Frist for innlevering av regnskap og rapport, er senest tre måneder etter at
prosjektet er gjennomført.
Dersom deler av prosjektet ikke gjennomføres som forutsatt i søknad og tilsagn, vil dette føre
til avkorting av tilskuddet. Avkortingen beregnes forholdsmessig og skjønnsmessig etter grad
av gjennomføring.

