RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT INVESTERINGSTILSKUDD TIL
NÆRMILJØTILTAK OG –ANLEGG
Vedtatt av hovedutvalg for kultur 25.02.09 sak 6/09

Formål:
 Sarpsborg kommune kan etter søknad gi investeringstilskudd til nærmiljøanlegg. Med
nærmiljøanlegg menes i denne sammenheng enkle utendørsanlegg, utstyr eller områder for
egenorganisert fysisk aktivitet. Primært for barn og ungdom, hovedsakelig beliggende i
tilknytning til eksisterende bo- og/eller oppholdsområder, men også i tilknytning til tur- og
utfartsområder.
Hvem kan søke:
 Foreninger og lag, velforeninger, boretts- og andelslag, foreldreutvalg ved skoler og andre

sammenslutninger.
Andre krav til søker og søknad:
 Søknad om tilskudd fremmes og behandles før arbeidene settes i gang/ anskaffelsen
gjøres.
 For tiltak som krever tillatelser etter plan og bygningsloven må slik tillatelse foreligge før
tiltaket blir påbegynt.
 Forpliktende vedtak fra søkerens besluttende instans
 Søkeren kan dokumentere eiendomsrett, feste-, leie- eller bruksavtale på det aktuelle
område.
 Dokumentasjon for annen finansiering, ut over offentlige tilskudd.
 Beskrivelser og tegninger for tiltaket.
 Kostnadsoverslag.
 Redegjørelse for årlige driftskonsekvenser og inndekning av disse.
Andel tilskudd:
Tiltak som faller inn under den statlige ordningen for nærmiljøtiltak:
 Det kan søkes om tilskudd begrenset til 20% av utbyggings-/ anskaffelseskostnaden.
Tiltak som ikke oppnår støtte fra andre tilskuddsordninger:
 Det kan søkes om tilskudd begrenset til 40% av utbyggings-/ anskaffelseskostnaden.
Saksgang


Overbygningsorganisasjoner som søkerne er medlemmer av gis anledning til å uttale seg.
Søknader om tilskudd fra tilskuddsordningen fremmes for hovedutvalg for kultur som fordeler
disponibelt budsjettbeløp.

Utbetaling av tilskudd:
 Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført, når det kan legges
fram revidert regnskap for arbeidene. For tiltak hvor statlige spillemidler er en del av
finansieringen følges denne ordningens regelverk for regnskapsføring og revisjon.
Andre bestemmelser
 Tilskuddsandelen til tiltak som kan søke spillemidler, øker ikke selv om det ikke søkes
spillemidler, eller søknaden blir avslått.


Prosjekter som lagene ønsker å utsette/ikke realisere, må umiddelbart meddeles kommunen
skriftlig.

Skjema:


Søknaden fremmes på eget skjema.
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