
Kartmøte Ås 2012
Spillemidler og moms



Spillemidler
www.idrettsanlegg.no

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

     blir oppdatert av departementet hvert år i juni mnd. V-0732

http://www.idrettsanlegg.no/


Hvilke anlegg kan det søkes støtte til ?

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Nytt anlegg

Revisjon /rehabilitering , må ha gått 10 år siden forrige tildeling

Revisjon er definert som istandsetting slik at anlegget gir en 
vesentlig standardheving

Ordinære nærmiljøanlegg

Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg



Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Konkurransekart/turkart

Søknadsfrist til kommunen (varierer okt-nov)

Godkjent kostnad maximalt kr 700.000- minimum kr 75.000

Tilskudd 33 %

Frist for gjennomføring 2 år

Krav om at anlegget er med i kommunal plan

Tilleggskrav for o-kart, skal forhåndsgodkjennes av kommunen og følge 
NOFs kartnormer

          + terrengfordelingsbekreftelse fra o-krets 

          + kontrollør skal være oppnevnt



Ordinære nærmiljøanlegg
Søknadsfrist til kommunen (varierer okt-nov)

Godkjent kostnad maximalt kr 400.000- minimum kr 80.000

Tilskudd 50 %

Frist for gjennomføring 2 år

Krav om at anlegget er med i kommunal plan, årlig rullering

Skal forhåndsgodkjennes av kommunen og det anbefales at NOFs 
kartnormer følges

NB! Skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert aktivitet eller 
ordinære konkurranser i idrett.



Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

Kan søkes om hele året

Godkjent kostnad maximalt kr 80.000- minimum kr 
20.000

Tilskudd 50 %

Frist for gjennomføring 1-9 mnd

Ikke krav om at anlegget er med i kommunal plan, men 
kan være en fordel med hensyn til prioritering



Utfordringer

Kontakt med kommune og fylkeskommune

Idrettsråd

I hvilken søknadskategori hører et sprintkart

     på 2 km2 og med en kostnad på 80.000 hjemme ?

Mindre kostnadskrevende anlegg skal i følge reglene ikke dekke 
konkurranseidrettens behov.

Anlegg i annen kommune: Søke i kommunen der anlegget er lokalisert. 
Kommunen prioriterer . Søker bør følge saken til fylkeskommunen



Krav ved sluttutbetaling av spillemidler

Ordinære anlegg: 

     NOF skal godkjenne ( i praksis vil det si at kretskartråd skal 
godkjenne)

Nærmiljøanlegg og mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg: 

Ingen krav



Moms

1.august er det søknadsfrist for frivillige organisasjoner for å søke 
om kompensasjon for merverdiavgift (moms)

Innført 2001, utvidet i 2010 til også å gjelde moms på varer

For o-idretten betyr det at man i tillegg også kan få kompensert 
moms på karttrykk, tidligere bare moms på tjenester

Sende inn driftskostnader i sportsadmin, meget enkelt, men likevel 
stort potensiale ( mange som ikkje sender inn)

Man får tilbake en %-andel ( ca 3,5 % av driftskostnadene)

O-klubb søker direkte

O-grupper via hovedlaget



Moms på anlegg
15. august er det søknadsfrist for refusjon av moms på idrettsanlegg- 
søkes via www.idrettsanlegg.no

KRAV
Anleggsstart etter 01.01.2010 ( fysisk arbeid)

Spillemiddelsøknad må foreligge

Minimum kr.15.000 i moms pr. anlegg

TIPS

samme revisjonsrapport som ved ferdigstillelse av        anlegg

kan ikke få momsen refundert  fra mer enn en   ordning

 

http://www.idrettsanlegg.no/

