Søknad om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra
spilleoverskuddet til Norsk Tipping – tildelingsåret 2019 (bokmål)
Generell informasjon
Organisasjoner som ikke hadde automatinntekter i 2001 og
som fyller vilkårene (jf. «Forskrift om tilskudd til
samfunnsnyttige organisasjoner fra spillemiddeloverskuddet til
Norsk Tipping» § 4), kan søke om midler fra den delen av
spilleoverskuddet til Norsk Tipping som fordeles til
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.
Merk at i sammenslutninger som består av flere
organisasjonsnivå er det bare sentralleddet som kan søke.
Lenke til rundskriv og veiledninger som refereres til i teksten
finner du på www.lottstift.no .
Vilkår for å få tilskudd
•
Godkjent som lotteriverdig organisasjon innen
søknadsfristen 1. september 2019.
•
Søker må ha et fordelingsgrunnlag, jf. § 5, tredje ledd på
minimum 10 mill. kroner. Være registrert i
Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet i minst en av
kategoriene nedenfor, og en sentral del av virksomheten
skal falle inn under minst en av disse kategoriene.
o
3400 - andre helsetjenester
o
4100/4200 - sosiale tjenester/krisehjelp og
støttearbeid
o
5100/5200 - natur- og miljøvern/dyrevern
o
Søker som er registrert i 7100 –
interesseorganisasjoner kan være
tilskuddsberettiget dersom en sentral del av
organisasjonens virksomhet faller inn under
minst en av de ovennevnte kategoriene.
•
Andreorienterte; dvs. produsere goder eller tjenester for
utenforstående.
•
Landsdekkende; organisasjon som har et sentralledd eller
sentralorganisasjon med tilknyttede underledd eller
avdelinger med jevnlig regional og lokal aktivitet i minst
fire av fem landsdeler i Norge
•
Ikke-fortjenestebasert, med frivillig innsats som en viktig
del av virksomheten.
Følgende organisasjoner skal, uavhengig av hvilken kategori
de er registrert, likevel ikke motta tilskudd;
•
barne- og ungdomsorganisasjoner
•
politiske partier
•
lukkede organisasjoner
•
paraplyorganisasjoner
Beregning av tilskudd
Fordelingsgrunnlag for den enkelte søker består av de totale
driftskostnadene i henhold til forrige års reviderte, signerte og
godkjente regnskap (2018), med følgende fradrag:
a) Kostnader som faller utenfor den frivillige og ikkefortjenestebaserte delen av virksomheten.
b) Kontantoverføringer til egen organisasjon og
samarbeidspartnere i utlandet, lønnskostnader til
personell stasjonert i utlandet, samt øvrige kostnader i
utlandet.
c) Totale driftskostnader knyttet til virksomhet som er
kompensasjonsberettiget gjennom lov 12.12.2003 nr. 108
om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner,
fylkeskommuner m.v., herunder frivillige organisasjoner
som på vegne av kommune eller fylkeskommune
produserer helse-, undervisnings- eller sosiale tjenester
som kommune eller fylkeskommune er lovpålagt å utføre.
Regelverk for å ivareta EØS-avtalens regler om offentlig
støtte (se også veileder fra Næringsdepartementet)
Midlene som blir utbetalt etter denne ordningen til søkere som
også driver økonomisk virksomhet regnes som statsstøtte etter

EØS-avtalen. Alle søkerne må derfor ved søknad avgi en
erklæring om de driver økonomisk virksomhet eller ikke (se del
C i søknadsskjema). Søker som ikke driver økonomisk
virksomhet berøres ikke av EØS-avtalens regelverk om
statsstøtte og kan se bort fra kravene i punkt 1 og 2 nedenfor.
For søker som driver økonomisk virksomhet er vi pålagt å sikre
at midlene utbetalt etter denne ordningen ikke bidrar til å krysssubsidiere økonomisk virksomhet eller vri, eller true med å vri,
konkurransen i markedet. Følgende regler gjelder:
1. Søkere med økonomisk virksomhet som har mottatt
mindre enn 200 000 euro (ca. 1,5 mill. kroner) i samlet
offentlig støtte de tre siste regnskapsårene skal på side 3
Del D i søknadsskjema liste opp all offentlig støtte de har
mottatt i 2017, 2018 og hittil i 2019. Dersom søkeren har
mottatt mindre enn 200 000 euro i offentlig støtte de siste
tre årene regnes dette som bagatellmessig støtte. Da
stilles det ikke krav om at midlene som utbetales etter
denne ordningen kun skal benyttes til ikke-økonomisk
virksomhet.
2. Søkere som har mottatt mer enn 200 000 euro de siste
tre årene i samlet offentlig støtte skal få utarbeidet en
revisorrapport som med høy grad av sikkerhet bekrefter
at det er ført separate regnskap for den økonomiske og
ikke-økonomiske virksomheten. Rapporten skal også
bekrefte at søker har interne retningslinjer som sikrer at
felleskostnader fordeles på en forholdsmessig måte
mellom den økonomiske og ikke-økonomiske
virksomheten. Det stilles ikke konkrete krav til
utformingen av revisorrapporten, men en bekreftelse
basert på revisjonsstandard ISAE 3000 vil tilfredsstille
kravet om høy grad av sikkerhet.
Pliktige vedlegg til søknaden
•
Søkere som har mottatt mer enn bagatellmessig offentlig
støtte de siste tre årene skal legge ved revisorrapport, jf.
punkt 2 ovenfor.
•
Søkere som har søkt om momskompensasjon til frivillige
organisasjoner etter forenklet modell i søknadsåret 2019
skal ikke sende inn data og vedlegg på nytt. For disse blir
allerede innsendte data lagt til grunn ved
saksbehandlingen og beregning av tilskudd, se del B i
søknadsskjemaet.
•
For søkere som ikke har søkt om momskompensasjon til
frivillige organisasjoner i 2019 kreves følgende vedlegg til
søknaden:
o
Godkjent og signert årsregnskap for 2018
o
Godkjent og signert årsmelding for 2018
o
Revisjonsberetning
o
Egenerklæring om frivillig innsats
Frivillighetsregisteret
Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret under minst
en av de godkjente kategoriene innen 01.09.2019.

OBS: Det er viktig at informasjonen som er registrert både
i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret er oppdatert, da
vi bl.a. henter postadressen fra registeret.

Søknadsfristen er 1. september 2019.
Send skjema med vedlegg via e-post til:
postmottak@lottstift.no eller i posten til:
Lotteri- og stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.
Merk at vi sender kvittering på mottatt søknad til den
postadressen som er registrert i Enhetsregisteret.
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Bruk blokkbokstaver hvis du fyller ut skjema for hånd.
Del A: Generell informasjon som skal fylles ut av alle søkere
Navn på organisasjonen:

A1: Organisasjonsnummer (9 siffer):

A2: Kontonummer (11 siffer):

Kontaktperson (fornavn, etternavn)

E-postadresse til kontaktperson:

A 3: Er organisasjonen
godkjent som lotteriverdig
1.9.2019 ?  Ja  Nei*

A4: Registrert i
Frivillighetsreg.?
 Ja  Nei*

Telefonnummer til kontaktperson (dagtid):

I saksbehandlingen bruker vi postadressen som er registrert på organisasjonen i Brønnøysundregisteret (www.brreg.no)

Del B: Fordelingsgrunnlag
Har organisasjonen søkt mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner i 2019?
 JA
 NEI
Viss NEI, legg ved godkjent og signert årsregnskap, årsmelding, revisjonsberetning for 2018 og egenerklæring om frivillig virksomhet:
 Årsregnskap er vedlagt  Årsmelding er vedlagt  Revisjonsberetning er vedlagt  Egenerklæring om frivillig virksomhet
Organisasjoner som ikke har søkt om mva-kompensasjon i 2019 og organisasjoner som har søkt om mva-kompensasjon i
2019 etter dokumentert modell, skal fylle ut postene nedenfor:
B 1: Totale driftskostnader for organisasjonen:
B 2: ÷ kostnader som faller utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av
virksomheten:
B 3: ÷ kontantoverføringer til egen organisasjon og samarbeidspartnere i utlandet:
B 4: ÷ lønnskostnader til personell stasjonert i utlandet:
B 6: ÷ totale driftskostnader knyttet til virksomhet som er kompensasjonsberettiget gjennom
lov 12. desember 2003 nr. 108:
B 7: = Beregningsgrunnlag:

Del C: Erklæring om søkeren driver økonomisk virksomhet etter EØS-avtalens regler om statsstøtte

 C1: Nei, vi driver ikke økonomisk virksomhet.
 C2: Ja, vi driver økonomisk virksomhet.

Dersom JA, har dere mottatt mer enn bagatellmessig støtte (200 000 euro) de siste tre regnskapsårene (2017, 2018 og hittil i 2019)?
 C3: Nei. Da skal dere liste opp all offentlig støtte dere har mottatt de siste tre regnskapsårene i tabellen på neste side.

 C4: Ja. Da skal dere legge ved søknaden en revisorrapport, som med høy grad av sikkerhet bekrefter at det er ført separate
regnskap for den økonomiske og den ikke-økonomiske virksomheten, og som bekrefter at søkeren har interne retningslinjer som
sikrer at felleskostnader fordeles på en forholdsmessig måte mellom den økonomiske og den ikke-økonomiske virksomheten.
Underskrift på søknad:

Undertegnede bekrefter at opplysningene gitt i søknaden med vedlegg er korrekte, og at jeg er kjent med innholdet i
Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

____________________________________________________________________________________________________________
Sted
Dato
Signatur av person som har fullmakt til å signere søknad på vegne av søker
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Del D: Erklæring om bagatellmessig støtte
For organisasjoner som har økonomisk virksomhet og mottar statlig støtte under terskelen for bagatellmessig støtte i EØSavtalen gjelder EØS-avtalens regler for bagatellmessig støtte, jf. forskrift 14. november 2008 nr. 1213.
Dagens grense for bagatellmessig støtte er 200.000 euro over tre år.
Før tildeling av eventuell støtte etter «Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige organisasjoner fra spillemiddeloverskuddet til
Norsk Tipping» må det derfor foreligge en bekreftelse fra søker som viser annen bagatellmessig støtte som søkeren har mottatt
de siste tre regnskapsårene (2017, 2018 og hittil i 2019).
Fyll ut informasjon om bagatellmessig støtte i tabellen nedenfor.

Regnskapsår

Tildelt av

Type støtte

Beløp
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