
Retningslinjer for tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer  
 Vedtatt i FT-sak 89/16  
 
Søknadsfrist: 1. desember 
 
Formål 
Tilskuddsordningen skal bidra til at det arrangeres større internasjonale 
idrettsarrangementer i Rogaland. 
 
Hvem kan søke om tilskudd? 
Kommuner, idrettslag, særkrets eller særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund, 
Norges Jeger- og fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges 
Bilsportforbund. Andre søkere, som f. eks aksjeselskap, stiftelser, vurderes særskilt. 
 
Generelle krav 
Det kan søkes om tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer, herunder nordiske 
mesterskap. Dette gjelder også for aldersbestemte klasser.  
  Nordiske mesterskap  Europamesterskap   Europa – cup  Verdensmesterskap   Verdens – cup  Godkjente internasjonale stevner som står på internasjonale terminlister 
  Idrettsarrangementet skal være av regional, nasjonal og internasjonal betydning, ha fokus på mangfold, regional interesse, næringsutvikling, utviklingspotensial og 

muligheten for aktivitetsøkning i regionen. 
  Det er kun eieren av arrangementet som kan søke om tilskudd, med 
fylkeskommunen og eventuelt andre aktører som samarbeidspartnere. 

  Det gis ikke underskuddsgaranti til idrettsarrangement, eller økonomisk støtte til 
bankett, deltagelse, reise og/ eller opphold for utøvere. 

  Det kan ikke søkes om tilskudd til planlegging, prosjektering og avvikling av idrettsarrangementet separat og/ eller i flere omganger.  
  Det skal gjøres kjent at RFK bidrar med økonomisk støtte til idrettsarrangementet. 

 
Former for tilskudd 
Det kan søkes om tilskudd til utgifter som er knyttet til planlegging, prosjektering og 
avvikling av internasjonale idrettsarrangement på inntil 100 000,- kroner. Tilskuddet 
kan normalt ikke utgjøre mer enn 1/3 av totalkostnaden.  
 
Tilskuddsberettigede kostnader/elementer er f. eks.:   utgifter til sekretariat/resultatservice   utgifter til dommere og teknisk personell  



 markedsføringsutgifter   transport   leie av anlegg, utstyr m. m. 
 
Søknadsprosedyre 
Søknad om tilskudd, med aktuelle vedlegg, fremmes i elektronisk søknadsskjema.  
 
Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon/vedlegg:  
1. søkers navn, organisasjonsnummer, adresse, kontaktperson, bankkontonummer  
2. informasjon om idrettsarrangementet (prosjektbeskrivelse)  
3. hvilke utgifter, elementer eller tiltak det søkes om tilskudd til  
4. budsjett med kostnadsoverslag og finansieringsplan 
 
Utbetalingsprosedyre Anmodning om utbetaling, rapport og regnskap sendes til firmapost@rogfk.no.  
 
Det kan foretas delutbetaling på 85 % av innvilget tilskudd når:   søker kan bekrefte at finansieringsplanen i søknaden fortsatt er gjeldende.   søker kan bekrefte at mesterskapet vil bli fullført i henhold til godkjente planer. 
 
Sluttutbetaling av innvilget tilskudd skjer på bakgrunn av rapport og regnskap etter 
avsluttet arrangement. Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av 
arrangementet sett i forhold til beskrivelsen i søknaden. Regnskapet skal vise 
hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt 
budsjett. Tilskudd fra fylkeskommunen og andre offentlige tilskudd skal spesifiseres.  
 
Det forutsettes at arrangementet gjennomføres som omsøkt. Eventuelle endringer 
må avklares med fylkeskommunen. Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er 
gjennomført som omsøkt. RFK har mulighet til å be om innsyn og kontroll av 
bevilgede midler (jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning. Tilskuddsmottaker plikter 
å medvirke gjennom eksempelvis å fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon. 
 
Klageadgang 
Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som 
enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra 
melding om vedtak er mottatt.  
 


