TILSKUDD TIL KULTURTILTAK 2019
Søknad om tilskudd til

IDRETTSBYGG OG ANLEGG
drift/påbygging/ombygging/mindre anlegg

Navnpålokale/anlegg:_________________________________________________________________
Organisasjonsomsøker: _________________________________________________________________
Organisasjonensadresse(adresseforutbetalingavtilskudd):
C/o:________________________________Adresse:___________________________________________
Postnr:______Poststed:__________________________Bankkontonummer:______________________
Hoved-/riksorganisasjon:__________________________________________________________________
Lagetsinternett-adresse:__________________________________________________________________
Lagetse-postadresse:___________________________________________________________________
Kategori (kryss av):
Drift
Rehabilitering/ombygging av eksisterende anlegg

nybygg

Leder: __________________________________________ e-post: ________________________
Telefon: ______________ (a) _______________ (p) _____________(mob)
Leies anlegget ut til andre organisasjoner/private? ja _____ / nei _____
Hvis ja, hvem er utleieansvarlig?
Utleieansvarlig: _______________________________________ e-post: ________________________
Telefon: ______________ (a) _______________ (p) _____________(mob)
Undertegnede bekrefter at opplysningene som er gitt i søknaden er riktige.
Sandnes, _______________________
dato

_______________________________
leder

Vedlegg som skal følge søknaden til pkt. 1:
 Siste års revidert regnskap for drift av anlegget i 2018 (ikke klubbens driftsregnskap).
Vedlegg som skal følge søknaden til pkt. 2 og 3:
 Beskrivelse av behov.
 Planer med nødvendige tegninger med mål.
 Kopi av skjøte/leieavtale.
 Dokumentert kostnadsoverslag fra fagkyndig instans.
 Dokumentert finansieringsplan (kopi av kontoutskrift mht egenkapital, private tilskudd, gaver, dugnad
og lån)
 Plan for drift.
Prioriteringer gjort i gjeldende handlingsprogram tilhørende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet følges ved prioritering.

Søknadsfrist: 1. april 2019
Søknaden sendes: Sandnes kommune, Park, idrett og vei, PB 583, 4302 SANDNES
postmottak@sandnes.kommune.no
Retningslinjer fås på www.sandnes.kommune.no, eller Servicekontoret i rådhuset.
Telefon 51336000 • E-post: servicekontoret@sandnes.kommune.no

Utdrag av driftsregnskap siste år
Driftskostnader
Småanskaffelser
Ordinært vedlikehold inne*
Ordinært vedlikehold ute*
Lønninger for drift av huset
Arbeidsgiveravgift for drift av huset
Renhold
Strøm
Administrative utgifter
Rekvisita
Telefon
Forsikring
Eiendom/vann/renovasjon
Andre utgifter*
Renteutgifter
Sum kostnader

Fylles ut av søkere til punkt 1
Kroner

Driftsinntekter
Leieinntekter friv. org.
Leieinntekter private formål
Messer/utstillinger
Annen utleie
Konserter
Reklameinntekter
Arrangementer
Kafeteria, annet salg
Andre inntekter
Renteinntekter

Kroner

Sum inntekter

Driftenavanlegget/byggetgiretunderskudd/overskuddpåkr______________
* disse utgiftene må spesifiseres dersom dette ikke fremgår av regnskapet. Det skal vedlegges eget
revidert regnskap som viser drift av anlegget i 2018.

Fylles ut av søkere til pkt. 2 og 3

Anlegg:________________________ * Det skal legges ved beskrivelse av hva som skal gjøres. Dersom
det er søkt om spillemidler kan en henvise til denne.
Kostnadsoverslag
Kostnadstype
Materiell

Arbeid

Sum varer/ tjenester Sum verdi dugnad/
som skal kjøpes
gaver/rabatter

SUM

+ merverdiavgift på kjøpte tjenester
+ renter på byggelån
SUM TOTALT

Finansiering
Egenkapital *
Kr
Kommunalt tilskudd
Kr
Fylkeskommunalt tilskudd
Kr
Private tilskudd, kontanter *
Kr
Lån *
Kr
Dugnad *
Kr
Gaver, rabatter *
Kr
Spillemidler
Kr
Annet
Kr
Samlet finansiering
Kr
* Disse postene skal dokumenteres, jfr. liste med vedlegg.

Bilag nr.

Bilag
NR.

