«Flere i fysisk aktivitet»
2 Tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger
Retningslinjer for tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger
Generelle retningslinjer
Tilskudd kan gis til;
- Alle idrettsforeninger som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paraolympiske
komité.
- Alle foreninger som ut fra sin aktivitet defineres som ”friluftslivsorganisasjon”.
Foreningene må;
- Ha sitt tilhold og sine aktiviteter og tilbud i Larvik.
- Ha en demokratisk styringsstruktur.
- Ikke ha et kommersielt formål eller ivareta medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser.
- I prinsippet være åpne for alle.
Larvik kommune kan kreve innsyn i organisasjonens økonomi, kriterier lagt til grunn for tilskudd og føre
kontroll med at tilskudd nyttes i samsvar med forutsetningene.
For alle søkere forutsettes lagt ved årsmelding, revidert regnskap og budsjett vedtatt på foreningens
årsmøte.
For idrettsforeningene forutsettes det at revidert regnskap er ført etter ”idrettens kontoplan”.
For alle tilskudd fra kommunen er det en forutsetning at søker benytter seg av de eksterne
tilskuddsordningene som eksisterer.  
Profil på fordeling av tilskudd til ulike formål
- Andel av totalt tilskudd til punktet A i ”Retningslinjer for tilskudd til idrettslag og
friluftslivsforeninger” skal utgjøre minimum 80 % av total sum til punktene A, C, D og E.
- Inntil 20 % av summen til disse formål kan benyttes til formålene i punkter C, D og E.

A) Driftstilskudd
Det kan søkes om tilskudd til delvis dekning av foreningens utgifter, herunder anleggsdrift.
Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter en helhetlig vurdering ut fra følgende kriterier;
• Antall medlemmer fra 0-19 år.
• Antall aktive fra 0 - 19 år, fordelt på idrettsgren.
• Netto Driftsutgifter. Spesifisert som følgende;
- Driftsutgifter, eksklusiv drift og leie av anlegg.
- Utgifter til drift av eget anlegg.
- Inntekter på eget anlegg.
- Leie av andres anlegg.
• Søknad om tilskudd til spesielle tiltak som er relevant for målet om fysisk aktivitet for alle.
• Søknad om tilskudd til ikke-spillemiddelberettigede tiltak på anlegget, begrenset til 50 % av omsøkt
beløp og maksimalt kr. 200.000.
I organisasjoner med flere undergrupper, skal hovedstyret fremme søknaden for alle gruppene.
Søknadsfrist 15. mars
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B) Investeringstilskudd
Det kan søkes om tilskudd fra spillemidlene, inklusiv eventuell kommunal medfinansiering, til alle tiltak
som er berettiget spillemidler.
Kommunen behandler årlig ”Prioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg for
idrett og friluftsliv”.
Kommunens eventuelle medfinansiering behandles årlig i tilknytning til behandling av Strategidokumentet i desember måned, og er begrenset til maksimalt 1/3 av samlet kostnad.
Kommunen gir kun investeringstilskudd til tiltak som er berettiget spillemidler.
Kommunens tilskudd vil normalt bli utbetalt med 80 % ved oppstart og 20 % ved ferdigstilt anlegg.
Spillemiddelsøknadene skal være teknisk godkjent av kommunen innen 1. juni søknadsåret.
Søknadsfrist er 1.sept.

C) Tilskudd til nasjonale og internasjonale arrangementer
Det kan søkes om tilskudd til å arrangere nasjonale og internasjonale arrangementer.
Søknaden må inneholde oversikt over selve arrangementet (antall deltakere, antall dager, etc.), budsjett
og finansieringsplan.
Samarbeidsprosjekter mellom foreninger, og mellom foreninger og lokalt næringsliv/reiseliv vil bli
prioritert.
Søkere som blir tildelt midler er pliktige til å levere regnskap for bruk av midlene, samt gi en kort rapport
om tiltaket – før tilskudd utbetales.
Søknadsfrist 15. mars

D) Tilskudd til talentutvikling og eliteidrett
Det kan søkes om tilskudd til enkeltutøvere og lag med målsetting om å nå et høyt nasjonalt/internasjonalt nivå. Dagens resultater må ligge ved søknaden, og må vise forutsetninger for å nå dette målet.
Forutsetning for støtte er at utøveren/ene forplikter seg til å gjennomføre tiltak i en utviklingsplan som
følger søknaden. Idrettsforeninger kan søke, og må dokumentere hvordan foreningen vil følge opp
utøverne og tiltakene i søknaden.
Det kan søkes om tilskudd til enkeltutøvere/lag som er på et høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå.
Forutsetningen er at det foreligger en vedtatt handlingsplan for hvordan opprettholde og/eller heve
dagens idrettslige prestasjonsnivå.
Samarbeidsprosjekter mellom foreninger hvor målet er å opprettholde og utvikle toppidrett vil bli
prioritert. Det vil også bli lagt vekt på nivået på den faglig kompetansen som er knyttet til utarbeiding
og gjennomføring av planer.
For denne tilskuddsordningen kan det søkes om tiltak fra handlingsplanen som har en varighet på inntil
3 år.
Søkere som blir tildelt midler er pliktige til å levere regnskap for bruk av midlene hvert år, samt gi en kort
statusrapport – før det årlige tilskuddet utbetales.
Søknadsfrist 15. mars
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E) Tilskudd til kompetanseutvikling
Det kan søkes om tilskudd til å gjennomføre en organisasjonsutviklingsprosess i en eller flere foreninger,
forutsatt at dette ender opp i en handlingsplan.
Det kan videre søkes om tilskudd til gjennomføring av tiltak i en handlingsplan som er et resultat av en
organisasjonsutviklingsprosess (for eksempel gjennomføring av tiltak i en kompetanseplan)
Larvik Idrettsråd og foreninger kan søke.
For denne tilskuddsordningen kan det søkes om tiltak fra handlingsplanen som har en varighet på inntil
2 år.
Søkere som blir tildelt midler er pliktige til å levere regnskap for bruk av midlene hvert år, samt gi en kort
statusrapport – før det årlige tilskuddet utbetales.
Søknadsfrist 15. mars

F) Oppstartingstilskudd
Det kan søkes om tilskudd til oppstarting av nye organisasjoner. Søknaden kan først fremmes etter at
det er avholdt konstituerende årsmøte og vedtekter/lover foreligger.
Søknaden må inneholde følgende:
• Navn på organisasjon.
• Navn på eventuell sentral hovedorganisasjon.
• Navn på leder, adresse, telefon.
• Vedtekter.
• ”Oppstartsbudsjett”.
• Tilholdssted.
• Medlemstall over/under 19 år.
• Organisasjonens bankkonto.
Søknad må fremmes senest 3 måneder etter konstituerende møte.

G) Tilskudd til nærmiljøtiltak
Det kan søkes om tilskudd til mindre anlegg og innretninger i boområder og tilhørende nærområder.
Organisasjoner og beboersammenslutninger kan søke.
Tilskudd gis til lekeplasser, men ikke drift av disse.
Tilskudd kan innvilges med inntil 50 % av kostnadene, begrenset til kr 10.000,- pr. prosjekt.
Søkere som blir tildelt midler er pliktige til å levere regnskap for bruk av midlene, samt gi en kort rapport
om tiltaket – før tilskudd utbetales.
Søknadsfrist 15. mars

H) Gavepremier
Det kan gis gavepremier til organisasjoner som arrangører nasjonale og internasjonale mesterskap,
cuper, stevner og lignende.
Ordningen er begrenset til en gave pr. år og organisasjon, eventuelt undergruppe.
Gavepremien har en verdi på ca. kr 600,-.
Søknadsfrist 15. mars
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I) Fiskefond
Bundet midler til opphjelp av fiske, viltstell og friluftsliv i Larvik kommune. Bruken av midlene ses i
sammenheng med kommunens bundne og frie midler innen tilgrensende fagfelt. Ubrukte midler fra ett
år overføres til samme formål det påfølgende år. Med hjemmel i pkt. 7 VI i vilkår for Numedals-Laugens
Brukseierforening til fortsatt regulering av Numedalslågen kan det søkes tilskudd til:
• Fiskestell
• Viltstell
• Friluftsliv til følgende aktiviteter:
- Planlegging, sikring, opparbeiding, merking og skilting av stier og løyper
- Tiltak som kan lette funksjonshemmedes adgang til spesielle attraktive områder – eks. rullestolstier og sitteplasser
- Tiltak som letter barn og unges ute-aktiviteter – eks. enkle leskur, lavoer osv.
Dekning av anleggsomkostninger har førsteprioritet, men det kan også ytes driftstilskudd for en kortere
periode til tilbudet er innarbeidet.
Tilskudd kan innvilges med inntil 50 % av de totale kostnadene. Søkere som får tildelt midler plikter å
levere regnskap for brukte midler samt gi en kort rapport om tiltaket.
Søknadsfrist 15. mars
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