Søknadsfrist: 1. april

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FORSAMLINGSHUS
Lag/forening:......................................................... Leder:...............................................
Adresse:................................................................................ Tlf.:...................................
Bank/postgiro:............................................
Totalbudsjettet balanserer med kr...........................
Kapital:......................

Gjeld:..........................

Driftstilskudd gis kun til utgifter som kommer inn under driftskostnader.
Utgifter til f.eks. oppussing / større vedlikeholdstiltak / utviding mm må fremmes som
prosjekttilskudd på eget ark.
Det åpnes også for prosjektstøtte til utarbeiding av tilstandsrapport for huset.
Fom. 2017 innføres søknadsfrist: 01.04.

Dokumentasjon som må være vedlagt søknaden:
Årsmelding
Driftsregnskap, eks. oppussing / større
vedlikeholdstiltak / utviding

Dato:..........................

Arbeidsplan for søknadsåret
Budsjett, eks. oppussing / større
vedlikeholdstiltak / utviding

Underskrift:......................................................
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RETNINGSLINER FOR TILSKUDD TIL FORSAMLINGSHUS

Driftstilskudd:
Her skal løpende driftskostnader legges til grunn for vurderingen.
Følgende punkter skal holdes utenfor driftsbudsjettet:
Byggekostnader som oppussing, utviding og større vedlikeholdstiltak
Utarbeiding av tilstandsrapport for huset
Utgifter ved inntektsbringende arrangement som for eksempel cuper, fester og konserter
Internhusleie
Kostnader vedrørende utleiebolig /-leilighet eid av forsamlingshuset
For både regnskap og budsjett skal det være mulig å finne fram til hva som er utbetalt av
lønn/godtgjøring.

Følgende lønn/godtgjøring godtas som utgiftene som det beregnes støtte av:
Vaktmester
- regnes inn med 100 %
Renhold
- regnes inn med 100 %
Regnskap
- kostnader ved bruk av regnskapsfirma regnes inn med 100 % .
For kasserer godtas timeliste for bilagsføring og regnskapsrapporter
For de forsamlingshusene som ikke har betalt vaktmester og renhold godtgjøres dette etter
dugnadslister. Ved beregning av kroneverdi for dugnad legger Sel kommune seg på samme nivå som
fylkeskommunen.
I tillegg kan lagene søke om prosjekttilskudd til:
1. Oppussing / større vedlikeholdstiltak.
Den øvre rammen for prosjekttilskudd kan ikke overstige 50 % av de totale kostnadene i prosjektet.
Søknaden skal inneholde:
a) Formål
b) Tilstandsrapport for den delen av huset som skal rehabiliteres.
Denne kan ikke være eldre enn 2 år.
c) Tidsramme
d) Målgruppe (voksne, barn, ungdom)
e) Kort om innhold
f) Egeninnsats
g) Budsjett og finansieringsplan
En søknad vil i tillegg bli vurdert i forhold til egeninnsats og tilskudd fra f.eks. lokalt næringsliv, bank,
stiftelser etc. Stor egeninnsats kan kompensere for manglende tilskudd fra andre.
Tiltak vedrørende el- og brannsikkerhet prioriteres. I tillegg vil tiltak som forebygging av vannlekkasjer
og energisparing bli vektlagt.
Den øvre rammen for prosjekttilskudd kan ikke overstige 50 % av de totale budsjetterte kostnader i
prosjektet.
Når prosjekt det er søkt midler til er gjennomført, må regnskap framlegges før sluttutbetaling kan skje.

2. Utarbeidelse av tilstandsrapport
Det kan søkes støtte til utarbeidelse av tilstandsrapport. Det er krav om at denne skal være utarbeidet
av fagkyndig person / autorisert firma. Det må i søknaden oppgis hvem som skal utarbeide denne.
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