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Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for
spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. Dette elektroniske
søknadsskjema erstatter de fem papirbaserte søknadsskjemaene som til nå har vært
brukt.
Søkere av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet finner søknadsskjemaet på
nettsiden www.idrettsanlegg.no. På denne siden finnes også lenker til publikasjoner
som er relevante i søknadsprosessen (Publikasjoner fra Idrettsavdelingen).

For å komme til det elektroniske søknadsskjema, klikk på teksten Søknads- og
regnskapsskjema i venstremargen.
Du kommer inn i et bilde med informasjon om søknadsordningen.

Klikk på lenken ”Til søknadsskjema for ny søknad” for å komme inn i det elektroniske
skjema.

På forsiden av søknadsskjema kan du velge målform.
Her er også en boks for referansenummer i tilfelle du har begynt å fylle ut skjema
tidligere men har vært nødt til å avbryte registreringen. Referansenummeret sendes til
en e-postadresse som er bestemt av søker.
For å komme videre i skjema er en nødt til å samtykke i personvernerklæring.
Personvernerklæringen skisserer hvordan personlige opplysninger slik som epostadresse og telefonnummer blir håndtert i skjema. Dersom en haker av for at en
samtykker i å avgi personopplysninger over internett vil knappen Til skjemaet bli
tilgjengelig.

Lagre opplysninger i skjema

Du kan når som helst avbryte registrering av søknaden og lagre svarene du har avgitt
så langt. Klikk på knappen Avbryt som du finner nederst til høyre i alle trinn.
(På kontrollsiden finner du knappen nesten helt øverst og midt på siden.)
Når du klikker på Avbryt får du opp en valgside med spørsmål om du vil lagre svarene.

Klikk på Avbryt for å avbryte søknadsregistreringen uten å lagre svarene. Klikk på
knappen Lagre svar for å lagre de opplysningene du har oppgitt i skjema.

Ditt referansenummer vises i uthevet skrift midt på siden. Du kan også få tilsendt
referansenummeret på e-post ved å fylle ut din e-postadresse i feltet E-post og klikke på
knappen Send referansenummer.
Neste gang du går inn i søknadsskjema fyller du inn ditt referansenummer i feltet midt
på siden.

Trinn 1: Søker
Klikk på knappen Finn søker.

Skriv inn hele eller del av navnet til organisasjonen i feltet Del av navn og klikk på Søk.
Velg riktig alternativ fra resultatlista ved å klikke på den blå teksten til venstre som
utgjør navnet på organisasjonen.

Kontakt kommunen dersom din organisasjon ikke kommer fram i lista.
Kommunen må opprette organisasjonen i anleggsregisteret slik at du kan søke den
fram.

Organisasjonens adresse fylles inn automatisk.
Dersom adressen er endret må søker kontakte kommunen for å få rettet opp adressen.
Når informasjon om søker er lagt til i skjema, klikk på knappen Neste side eller på
trinnet Søknad til venstre.

Trinn 2: Søknad
1) Gjør valg for om det søkes om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
(ordinære anlegg), ordinære nærmiljøanlegg, mindre kostnadskrevende
nærmiljøanlegg, anlegg for friluftsliv i fjellet eller kulturbygg ved å klikke i sirkelen
til venstre for riktig alternativ.
2) Velg om søknaden gjelder bygging av nytt anlegg eller rehabilitering av
eksisterende anlegg.

1)
2)

Klikk på knappen Finn anlegg for å få opp søkebildet for anleggsenheter, slik at du kan
knytte søknaden til riktig anleggsenhet.

Fyll inn søkerkriterier eller anleggsnummer og klikk på Søk. Søkeresultatet vises i det
hvite feltet nede på siden. Velg riktig anleggsenhet ved å klikke på navnet til
anleggsenheten.

Dersom riktig anleggsenhet ikke dukker opp i søket må du kontakte
kommunen slik at de får registrert anlegget for deg!
Dersom du forsøker å knytte søknaden til feil anleggsenhet risikerer du at søknaden
ikke blir godkjent.

Når du klikker på riktig anleggsenhet i søkebildet, lukkes vinduet og opplysninger om
anleggsnummer og anleggsenhetens navn vises midt på siden.

Neste felt er Tittel på søknad. Tittel på søknad skal starte med anleggets navn og
deretter gi en kort beskrivelse av hva søknaden gjelder. Eks: Ekebergsletta (1)
ombygging fra gress til kunstgress.
Feltet Kommune/DNT er et nedtrekksfelt. Her skal du velge hvilken kommune
søknaden skal sendes til. Søknaden skal sendes til den kommunen anlegget er
geografisk plassert i. DNT står for Den Norske Turistforening. Alle søknader om
tilskudd til anlegg for friluftsliv i fjellet skal sendes til DNT.
Kostnadsoverslag for anlegget fylles inn i feltet Anleggets samlede kostnad. Beløpet fylles
inn uten mellomrom, komma, punktum eller andre skilletegn!
Dersom det benyttes skilletegn i beløpsfelt kan det føre til at skjema ikke kan sendes
inn.
Klikk på Neste side eller direkte på trinnet Regnskaps- og kontaktinformasjon for å
komme videre.

Trinn 3: Regnskaps- og kontaktinformasjon

I feltet Konto for alle inn- og utbetalinger skal anleggskonto eller kontonummer
eventuelle utbetalinger skal gjøres til fylles ut. Kontonummeret fylles inn uten
mellomrom, komma, punktum eller andre skilletegn!
Dersom det benyttes skilletegn i beløpsfelt kan det føre til at skjema ikke kan sendes
inn.
Fyll ut navn og telefonnummer til den som er regnskapsansvarlig.
Planene for anlegget skal være forhåndsgodkjent av kommunen eller Kultur- og
kirkedepartementet før søknad om spillemidler kan sendes inn. Dette gjelder alle
søknader unntatt de som gjelder mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Feltene
Planene er forhåndsgodkjent og Planene er forhåndsgodkjent av er derfor obligatorisk å
fylle ut for alle søknader som ikke gjelder mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg.
Søker må hake av for at de har gjort seg kjent med bestemmelsene Om til skudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet V-0732. Ved å klikke på ordet bestemmelser får en opp
en pdf-utgave av bestemmelsene.
Feltet Kontaktperson skal inneholde navn på den personen saksbehandler i kommunen
kan kontakte ved spørsmål til søknaden. Telefonnummer og e-postadressen skal være
til kontaktpersonen eller en felles e-postadresse for organisasjonen som er søker (f.eks
telefonnummer og e-postadressed til idrettslaget dersom idrettslaget er søker). Det vil
automatisk sendes en kvittering til denne e-postadressen når søknaden sendes inn.
Klikk på Neste Side eller direkte på trinnet Finansiering for å komme videre.

Trinn 4: Finansiering

Fyll inn finansieringsplanen for anlegget. Alle beløp skal fylles inn uten mellomrom,
komma, punktum eller andre skilletegn!
Dersom det benyttes skilletegn i beløpsfelt kan det føre til at skjema ikke kan sendes
inn.
Klikk på knappen Oppdater for å summere beløpene du har registrert.
I feltene for bilagsnr. skal navn på elektroniske vedlegg (filene) som dokumenterer de
ulike delene av finansieringsplanen fylles inn.
Klikk på Neste Side eller direkte på trinnet Vedlegg for å komme videre.

Trinn 5: Vedlegg

På denne siden skal alle aktuelle vedlegg knyttes til søknaden. Se bestemmelsene Om
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet V-0732 for en oversikt over hvilke vedlegg
som skal følge de ulike søknadene.
Alle vedlegg som skal knyttes til søknaden må enten være lagret på din pc, en cd eller
på en minnepenn som du har koblet til din pc.
Vedlegg lastes opp ved å klikke på knappen Bla gjennom.

Finn fram til riktig fil, kikk på fila og deretter på Åpne.

Klikk til slutt på Legg ved for å legge fila til søknadsskjema.

Dersom du har lastet opp feil fil kan du fjerne den ved å klikke på Slett.

Trinn 6: Kontroll
Siste side i skjema kontrollerer at du har fylt ut alle obligatoriske felter i skjema.
Dersom ett eller flere obligatoriske felter ikke er riktig utfylt vil du få opp et rødt kryss
øverst på siden. Du kan bla deg nedover siden for å se hvilke felter som ikke inneholder
riktig informasjon. Felter som ikke er riktig utfylt vil være markert med et rødt kryss til
venstre for beskrivelsen av feltet.

Dersom skjema er riktig utfylt vil det røde krysset være erstattet av en grønn hake

Kontrollér at alle vedlegg som skal følge søknaden er lastet opp. Dersom søknaden er
klar for innsending klikk på Send inn.

