SØKNAD OM AKTIVITETSMIDLER FRA DEN
KOMMUNALE STØTTEORDNINGEN
Kriterier vedtatt av årsmøte Asker Idrettsråd (AIR) 19. mars 2014
Aktivitetsstøtten kan gis til lag og foreninger i Asker som ønsker å gjennomføre
konkrete aktiviteter eller prosjekter rettet mot barn og ungdom mellom 6 og 18 år.
Aktivitetsstøtte tildeles årlig med søknadsfrist i oktober. Søknadsfrist i 2018 er
15. oktober og midlene utbetales i begynnelsen av 2019.
Total sum for tildeling er kr. 900 000. AIR anbefaler fordeling av midlene mens
kommunen foretar utbetalingen. AIR og kommunen at midlene er anvendt som
forutsatt i søknaden.
Maksimumsgrense til den enkelte aktivitet/ prosjekt, er kr. 30.000.

FORMÅL DET KAN SØKES OM MIDLER TIL
Det kan søkes om midler til aktiviteter eller prosjekter som faller innenfor ett eller
flere av kriteriene 1-5 nedenfor. Søknadene prioriteres i henhold til rekkefølgen.
1. ”En inkluderende idrettsbevegelse”
•
•
•

Rekruttering/integrering av barn/ungdom med ikke-norsk kulturell bakgrunn
Integrering av barn/ungdom med funksjonshemming
Rekruttering/integrering av barn/ungdom med sosiale problemer, dvs at de
faller utenom ordinære aktiviteter.

2. Oppstart av nye aktiviteter
Oppstart av nye aktiviteter i en klubb, det være seg utvidelse med nye grener,
eller etablering av lag/grupper for utøvere som ikke har ambisjoner om å
konkurrere
3. Kurs og utdanning av trenere og ledere
Organiserte kurs for å styrke kompetanse hos trenere og ledere i klubber
4. Treningssamlinger
Støtte til deltakelse på treningssamlinger
5. Mindre anlegg og utstyr
Mindre anlegg og utstyr som bidrar til utvikling av klubbens aktivitetstilbud

SØKNADEN
Elektronisk søknadsskjema på AIRs hjemmeside benyttes ved alle søknader.
Søknadsskjemaet kan suppleres med annen informasjon i form av vedlegg.
En enkel finansieringsplan skal legges ved om prosjektet overstiger 30.000,-.
Det gis mulighet for lagene til å indikere at prosjektet vil gå over flere år, men
ingen lag får støtte for mer enn et år avgangen. Det må søkes på nytt ved neste
tildeling.
§
§
§
§
§

Prosjekter i samarbeid med kommunale instanser vil vanligvis ikke bli
prioritert
Midler tildeles ikke til prosjekter som alt har startet eller er gjennomført
Søknader som ikke er mottatt innen søknadsfristens utløp vil ikke bli
behandlet
Ufullstendige søknader blir ikke behandlet
Klubbens styre står ansvarlig overfor kommunen/ idrettsrådet for at tildelte
midler anvendes ihht forutsetningene

En kortfattet rapport som beskriver gjennomføringen av tiltaket/-ene klubben har
fått midler til skal sendes AIR. AIR vil ikke behandle nye søknader hvis slik
rapportering ikke er mottatt.

UTLYSNING- OG SØKNADSFRIST
Utlysning skjer gjennom invitasjon til lagene pr e-post i tillegg til at den legges ut
på kommunens og AIR hjemmeside.
Søknadsfrist 15. oktober 2018.
Spørsmål om tilskuddsordningen rettes til
post@askeridrettsrad.no

Styret i Asker Idrettsråd

