SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØYPEKJØRING –
SØKNADSFRIST: 1. NOVEMBER
Navn på søker (lag/organisasjon eller privatperson):
Adresse:
Post nr.:

Poststed:

E-post:
Tlf./mobil:

Org.nr. / pers.nr.

Kontakperson:
Antall oppkjørte km:
Andre opplysninger:

Innvilget tilskudd skal settes inn på kontonr.:
Preparering med (sett x):


snøscooter ___



løypemaskin ___

Vedlegg:
Digitalt kart eller GPS-spor legges ved søknadene for nye søkere eller ved løypeendring fra
tidligere år. (Håndholdt GPS kan lånes fra Sel kommune)
Sted og dato:

Søkers signatur:

Søknad med dokumentasjon sendes: Sel kommune, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta eller
postmottak@sel.kommune.no

Retningslinjer vedtatt i Driftsutvalget 3.2.20

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL
LØYPEKJØRING
1. Lag/foreninger eller privatpersoner som har ansvar for oppkjøring av skiløyper til
allment bruk kan søke om støtte.
2. Det er innført krav om organisasjonsnummer for lag og organisasjoner, alternativt
personnummer for søknader fra enkeltpersoner

3. For å være tilskuddsberettiget må løypene:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

På fjellet: minimum være oppkjørt i vinterferieukene og påskeferie
I bygda: kjøres opp når snøforholdene tillater det
Være oppkjørt med løypemaskin eller snøscooter med sporlegger
Være åpne for allmenheten
Være inntegnet på kart eller ha GPS-spor
Være gratis å bruke

4. Det søkes på eget skjema som skal inneholde:
a) Antall oppkjørte km
b) Digitalt kart eller GPS-spor legges ved søknadene for nye søkere eller ved
løypeendring fra tidligere år. (Håndholdt GPS kan lånes fra Sel kommune)
5. Størrelse på tilskuddet er en del av den årlige budsjettbehandlingen og kan derfor
variere fra år til år.
5. Tilskuddet blir fordelt etter følgende prinsipp:
a) Grunntilskudd:
Preparering med snøscooter: kr 2.000
Preparering med løypemaskin: kr 5.000
Grunntilskudd kan gis søknader der det ikke foreligger faste løypetraseer, eller
hvor løyper blir kjørt i kortere perioder med stor trafikk etter vurdering.
b) Resterende beløp fordeles pr. dokumenterte løypekilometer. Endringer i antall km
skal dokumenteres med digitalt kart eller GPS-spor.
6. Vedtak om tilskudd delegeres til kommunedirektøren.

Retningslinjer vedtatt i Driftsutvalget 3.2.20

