





Klima- og miljødepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20
Telefon:22 24 90 90
E-post adresse: postmottak@kld.dep.no	Nettside: www.regjeringen.no/kld 

Søknad om grunnstøtte i 2023
Søknadsfrist 1. juni 2022 		Grunnlagsår for søknad: 2021
Henvisninger til §§ gjelder Forskrift om tilskudd til frivillige klima- og miljøorganisasjoner samt klima- og miljøstiftelser, fastsatt av Klima- og miljødepartementet.

Kontaktdata:
Organisasjonens/stiftelsens navn:      
Org./Foretaksnummer:      
Kontonr.:      
Kontaktperson:      
Postadr.:      
Postnr.:      
Poststed:      
E-postadresse:      
Telefon:      


Data fra medlemsorganisasjoner:
Antall tellende medlemmer som har betalt kontingent per 31.desember i grunnlagsåret 
totalt: jf. § 8.   	     
Antall  lokallag:       
Samlet innbetalt medlemskontingent fra tellende medlemmer: jf. § 8.          
Antall fylkeslag/regionallag:        

Søkerkategori – kryss av:
Demokratisk medlemsorganisasjon
     
Barne- og ungdoms
organisasjon
     
Sammenslutning av organisasjoner (paraply)
     
Stiftelse

     

Formål:

Sett inn ja/nei/
ikke aktuelt 
Er hovedformål for virksomheten innenfor miljøforvaltningens ansvarsområder?

Er organisasjonen registrert i Frivillighetsregisteret?

Er organisasjonen landsdekkende?

Vi bekrefter at fortjeneste ikke er et formål for stiftelsen: 


Annet:
Oppgi eventuelt andre relevante opplysninger for søknaden, eventuelt legg ved vedlegg (oppgi vedlegg her):










Krav om adskilte regnskap:
EØS-avtalens artikkel 61(1) stiller strenge krav til anvendelse av statlige midler slik at ikke de ulike stater subsidierer eget næringsliv. 
I den utstrekning tilskudd etter tilskuddsforskriften utgjør offentlig støtte etter EØS-avtalen artikkel 61(1), plikter tilskuddsmottaker å holde adskilte regnskap mellom aktiviteten som det ytes tilskudd til, og øvrig aktivitet.
Kravet vil bli stilt som vilkår i tilskuddsbrevet til tilskuddsmottakere og fulgt opp i rapporteringen til Klima- og miljødepartementet.
Oppgi hvilke aktiviteter som kan innebære at tilskuddet utgjør offentlig støtte:





Vedlegg:
Kryss av:

Vedtatt årsmelding for grunnlagsåret   
Årsregnskap for grunnlagsåret med revisjonsberetning 
Nye søkere: Organisasjonens vedtekter og årsmeldinger med regnskap for de siste 4 år





Bekreftelse:
Opplysningene i denne søknaden med vedlegg er grunnlag for tildeling av grunnstøtte fra staten. Organisasjonen bekrefter at den er kjent med at opplysningene kan bli gjenstand for kontroll, og at uriktige opplysninger eller at tilskuddet ikke anvendes i samsvar med fastsatte betingelser, kan tilskuddet stanses og/eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis.

Vi bekrefter at opplysningene gitt i denne søknaden med vedlegg er korrekte, og at vi er kjent med vår opplysningsplikt jf. § 15:

………….		         ……………..……………………………….		
Dato                                               Underskrift/rolle i organisasjonen                 


