TILSKUDDSORDNING – LØYPEKJØRING OG TILRETTELEGGING FOR ANDRE
VINTERAKTIVITETER
Alle frivillige lag og foreninger som kjører opp skiløyper eller tilrettelegger for andre vinteraktiviteter
i Lesja kan søke om tilskudd. Bjorli Lesja Løypelag er ikke ombefattet av denne ordningen. Kriterier
for å få innvilget støtte er at de oppkjørte/opparbeidede områdene fritt kan benyttes av
allmennheten, grunneiers tillatelse er innhentet for tiltaket/kjøringen og at midlene går direkte til
tiltaket/kjøringen det søkes støtte for.

Retningslinjer for tildeling










Søknad om tilskudd til løypekjøring og tilrettelegging for andre vinteraktiviteter må
være mottatt hos Lesja kommune innen 1. desember
For etablering av ny løypetrasé må søknad sendes Lesja kommune i god tid før
søknadsfristen. Denne må være godkjent før søknad om tilskudd blir behandlet
Søknaden skal inneholde følgende:
o Korrekt utfylt søknadsskjema
o Dersom søknaden gjelder løypekjøring: Digitale GPS-spor av løypetrasé
(dersom ikke tidligere innsendt, eller dersom løypetraséen er endret)
o Følgende kan legges ved søknaden:
 Følgebrev med ytterligere merknader eller beskrivelse av tiltaket
Lag og foreninger får skriftlig beskjed om vedtak om tildeling av midler innen 15.
januar. Dette er et tilsagn på 100 % av det som blir tildelt, dersom tilstrekkelig antall
kilometer er kjørt. Innrapporteringsskjema skal fylles ut med den informasjonen
kommunen trenger for å vurdere hvilke prosentandel som skal utbetales
Utbetalingen skjer umiddelbart etter at rapporteringsskjema for sesongen er mottatt
hos Lesja kommune
Når alle lag og foreninger har rapportert inn sine tiltak blir eventuelt ekstratilskudd
fordelt og utbetalt
Fordeling av tilskudd baserer seg på disse prinsippene:
o Løypekjøring:
 Det gis tilskudd relativt til antall kilometer skiløype hvert lag/forening
kjører opp
 Km-satsen for lysløype er det dobbelte av km-satsen for turløype
o Tilrettelegging for andre vinteraktiviteter:
 Det gis tilskudd per time dugnadsarbeid/innleid arbeid inntil en viss
sum
o Ekstratilskudd:
 Det resterende beløpet etter at tilskudd er utbetalt
 Fordeles på lag og foreninger som har hatt behov for å kjøre flere uker
enn 10 uker. Flere gjennomkjøringer per uke gis ikke ekstratilskudd.
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Beregning av ekstratilskudd: beløp tilgjengelig/antall uker oppkjørte løyper ut over 10
uker. Løypene får samme sats uavhengig av km-sats.

Beregning av tilsagn




Det blir gitt tilsagn om hele beløpet som er budsjettert til løypekjøringsordningen.
Tilskudd tilrettelegging for vinteraktiviteter:
o Det blir gitt tilsagn om kr 75,- per dugnadstime/time med innleid arbeid
o Hvert lag/forening kan maksimalt få utbetalt kr 5000,Tilsagn om tilskudd for løypekjøring regnes ut etter denne formelen:

𝑡𝑖𝑙𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑𝑠𝑝𝑜𝑡𝑡 ‒ 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟𝑡𝑜𝑡
𝑡𝑢𝑟𝑙ø𝑦𝑝𝑒𝑡𝑜𝑡 + 2𝑙𝑦𝑠𝑙ø𝑦𝑝𝑒𝑡𝑜𝑡



= 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑟. 𝑘𝑚 𝑡𝑢𝑟𝑙ø𝑦𝑝𝑒

Totalt tilsagnsbeløp for tilrettelegging for vinteraktiviteter trekkes fra den totale
tilskuddspotten. Det resterende beløpet deles på total lengde med turløype og
lysløype (summert for alle lag/foreninger) for å finne kilometersatsen per km
turløype. Km-satsen for turløype multipliseres med 2 for å finne kilometersatsen for
lysløype

Beregning av utbetaling




Maksimal/full utbetaling tilsvarer tilsvarer 10 uker løypeoppkjøring av hele løypa. Alle
strekninger som kjøres telles bare én gang per dag. Det vil si, tur/retur-kjøring eller
kjøring over den samme strekningen flere ganger samme dag fører ikke til økt kmlengde som skal føres inn i skjemaet. Det er bare 2 dager med løypekjøring per uke
som blir tatt med i utregningen (de 2 dagene det ble kjørt lengst).
o Eksempel: En 10 km rundløype kjøres 2 runder per dag, 3 dager samme uke (uke 14).
Den 6.april kjøres det i tillegg en 5 km lang løype. Denne kjøres tur/retur. Føres slik:



Beregning av utbetaling av løypetilskudd:
ordinært tilskudd =





𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟 𝑘𝑗ø𝑟𝑖𝑛𝑔 ∙ 6,25 ∙ 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑎𝑔𝑛𝑙ø𝑦𝑝𝑒𝑘𝑗ø𝑟𝑖𝑛𝑔
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑙ø𝑦𝑝𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠é ∙ 100

Dersom noen lag/forening ikke får utbetalt hele tilsagnet blir dette beløpet fordelt på
de som har kjørt ekstraturer.
Beregning av ekstratilskudd: beløp tilgjengelig/antall uker oppkjørte løyper ut over 10
uker. Løypene får samme sats uavhengig av km-sats.
Dersom ingen lag/foreninger har kjørt ekstraturer, eller det fortsatt er resterende
midler etter at ekstratilskudd er fordelt, føres summen over til neste sesong
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