Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer
Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for
egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil derfor bidra med finansiering av prosjekter som har
høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av
aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet.
Tilskuddsordningen er et 3-årig prøveprosjekt hvor søknader vurderes fortløpende. Det tas sikte på å
avsette 100 millioner kroner til formålet.
Hvem kan søke?
Kommuner1.
Søknadsvilkår
Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om tilskudd til bygging av anlegg for aktivitet som har vesentlige elementer av
nyskaping.
Målgruppa for tiltaket er befolkningen generelt, fra barn i skolealder til eldre. Et prosjekt kan
imidlertid velge å prioritere enkelte målgrupper der det er hensiktsmessig/ønskelig.
Anlegg er i denne sammenhengen ikke begrenset til et konkret element eller bygning, men kan være
et aktivitetsområde, en parkløsning/"arena" for aktivitet, en samling av flere elementer, og så videre.
Hvor mye kan det søkes om?
Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av kostnader for realisering av det helhetlige anlegget.
Maksimalt tilskuddsbeløp er 4 millioner kroner, og nedre tilskuddsbeløp er satt til 2 mill. kroner.
Det gis ikke tilskudd til samme anlegg både fra denne tilskuddsordningen og fra tilskuddsordningen
for ordinære idrettsanlegg/nærmiljøanlegg (post 1.1 i Hovedfordelingen).
Kriterier
 Anlegget må bære tydelig preg av innovasjon og nytenkning om tilrettelegging for den
spontane/egenorganiserte fysiske aktiviteten. Det kan være nye måter å få til samspill mellom
forskjellige aktiviteter/anlegg, nye typer anlegg, nye aktiviteter, og/eller ny utforming av
kjente anleggstyper.
 Det legges vekt på lokalt engasjement og inkludering i planleggingen av anleggene. Det er
viktig at forskjellige brukergrupper er involvert, og at de har innflytelse på den endelige
utformingen.
 Anlegget må være allment tilgjengelig. Utformingen skal være åpen og inviterende, og må ikke
bære preg av å være et lukket område.
 Anlegget må plasseres lett tilgjengelig, fortrinnsvis i eller nær befolkningssentra, eller ved
skoler og/eller steder med god kollektivtransportdekning.
 Området må tilfredsstille krav til universell utforming.
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Det er kun eier av anlegg som kan søke om midler. Det vil si at kommuner som søker også må eie og drive anlegget.




Anlegget skal vedlikeholdes og drives for aktivitet i minst 20 år og ha en utforming som har
tilsvarende bestandighet.
Anlegget bør utformes slik at det kan benyttes hele året.

Departementet kan dispensere fra vilkårene i særlige tilfeller.
Søknadsprosess
Søknader sendes elektronisk til Kulturdepartementet (postmottak@kud.dep.no). Søknaden merkes
"Nyskapende aktivitetsarenaer 2017".
I søknaden må det vises til oppfyllelse av ovenstående kriterier, og vedlegges:
-

-

Prosjektbeskrivelse og behovsoppgave
o med redegjørelse for ivaretakelse av brukergruppers medvirkning
o med informasjon om planlagt byggestart
Tegninger av anlegget og situasjonsplan
Kostnadsoverslag og finansieringsplan
Kontaktinformasjon for prosjektet

Søknadsbehandling
Søknader behandles og avgjøres av Kulturdepartementet som kan knytte til seg ekstern ekspertise
med for eksempel anleggsteknisk kompetanse i behandlingen av søknader.
Søknader behandles etter hvert som de kommer inn. Det må påregnes inntil to måneders
behandlingstid. Søknader kan ikke behandles før de er fullstendige.
Det gis ingen klageadgang, jf. forvaltningslovens § 2, første ledd a og b.

