SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV EGNE BYGG
2019
1. For foreninger som leier bygg:
Adresse:
INNTEKTER FREMLEIE
Spesifiser inntektene
kr
kr

DRIFTSUTGIFTER
Siste driftsår
Husleie

kr

Strøm

kr

Sum kr

Sum kr
- Sum fremleieinntekter kr
Netto Driftsutgifter = kr

2. For foreninger som eier bygg:
Adresse:
INNTEKTER V/ UTLEIE AV BYGGET
Spesifiser inntektene
kr
kr

DRIFTSUTGIFTER
Siste driftsår
Strøm

kr
kr

kr

Kommunale
gebyrer/eiendomsskatt:
Forsikringer

kr

Renhold:

kr

kr

Anleggsmessig vedlikehold:

kr

kr

Renter –lån til anlegg

kr

Sum kr

kr

Sum kr
- Sum Leieinntekter kr
Netto Driftsutgifter = kr

3. For foreninger som bygger nytt/rehabiliterer som innebærer nye tilbud til
medlemmene:
Adresse:
INNTEKTER V/ UTLEIE AV BYGGET
DRIFTSUTGIFTER
Spesifiser inntektene
Siste driftsår
kr
Totale driftsutgifter
kr
kr

Dato for ferdigstillelse

kr

kr

Ny aktivitet:

kr

kr

kr
Sum

kr

- Sum Leieinntekter kr

Sum kr

Netto Driftsutgifter = kr

NB. Overnevnte poster må fremkomme i revidert regnskap.

Skriv kort om foreningens formål, målgruppe, aktiviteter, eventuelle nye tilbud til
medlemmene (punkt 3), samt andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden.
(MÅ fylles ut, bruk evt. eget ark)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
RETNINGSLINJER
Søknad om tilskudd til drift av egne bygg:
Aktuelt for:
Alle organisasjoner som kan innvilges driftstilskudd etter punkt 4.1 og som driver aktiviteter
for barn og unge (ikke til foreninger med bare voksne medlemmer).
Formål:
Gi støtte til foreninger som eier og leier bygg. Oppnå lik vurdering av idretts- og kulturbygg
og bedre målstyring mot barn og unge.
Grunnlag:
Følgende kriterier legges til grunn for beregning:
Netto driftsregnskap:
1. Ved eie: strøm, kommunale gebyrer/eiendomsskatt, forsikringer, renhold, anleggsmessig
vedlikehold og renter for lån (ikke avdrag) med fradrag av inntekter ved utleie.
2. Ved leie: husleie, strøm og eventuelle andre utgifter nevnt i punkt 1 med fradrag av
inntekter ved fremleie.
Andel beregnes ut fra antall barn og unge u/20 år av total medlemsmasse.
Søknadsfrist: 31.10.2019
Beregning:
Størrelsen på tilskuddet vil være avhengig av driftsregnskapet og begrenses oppad til 20 %
av driftsutgiftene. Tilskuddet kan ikke overstige 40 000 kroner. Summen vurderes årlig ut fra
rammen for tilskuddsordningen.
Nye bygg og rehabilitering som innebærer nye tilbud til medlemmene, begrenses oppad til
30 % av driftsutgiftene de tre første årene etter at bygget er satt i drift. Tilskuddet kan ikke
overstige 50 000 kroner. Summen vurderes årlig ut fra rammen for tilskuddsordningen.

