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Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2019
Kulturdepartementet opprettet i 2017 en tilskuddsordning for å stimulere kommuner til
kreativitet og nytenking når det gjelder uforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.
Tilskuddsordningen var i utgangspunktet et prøveprosjekt for tre år (2017-2019) med en
samlet tildeling på 100 mill. kroner fra spillemidlene til idrettsformål.
For 2019 er det satt av 40 mill. kroner. Dette innebærer at det til sammen er blitt satt av 115
mill. kroner over treårsperioden.
Forlengelse av prøveperioden
Med bakgrunn i at Kulturdepartementet har startet arbeidet med en idrettsmelding som
tentativt skal oversendes Stortinget høsten 2020, er det besluttet å forlenge prøveperioden
for tilskuddsordningen for nyskapende aktivitetsarenaer med to år, dvs. til og med 2021. På
denne måten vil den videre innretningen av tilskuddsordningen kunne vurderes i lys av en
helhetlig fremtidig politikk for idrett og fysisk aktivitet.
Tilskuddspotten for 2020 og 2021 blir avgjort i forbindelse med hovedfordelingen av
spillemidler til idrettsformål for det enkelte år.
Erfaringer med ordningen i 2018
For 2018 ble det satt av 40 mill. kroner. Departmentet mottok i alt 30 søknader som oppfylte
søknadskriteriene. Disse hadde en samlet søknadssum på 103 mill. kroner. 13 søknader ble
innvilget tilskudd. Tilskuddsbeløpene varierte fra 2 til 4 mill. kroner.
Kulturdepartementets vurdering er at ordningen er populær, og at den i hovedsak fungerer
etter hensikten. Basert på erfaringene det første prøveåret i 2017, ble det foretatt noen
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mindre endringer og presiseringer av søknadskriteriene i 2018. Det er ikke foretatt ytterligere
endringer i kriteriene i forbindelse med årets søknadsrunde.
Søknader med vedlegg som angitt i kriteriene sendes elektronisk til Kulturdepartementet
(postmottak@kud.dep.no) og merkes "nyskapende aktivitetsarenaer 2019".
Søknadsfristen er 1. september 2019.
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