Sørfold kommune
Kulturkontoret
8226 Straumen
post@sorfold.kommune.no

Søknadsfrist : 1 april

SØKNAD OM
KOMMUNALT TILSKUDD
TIL FRILUFTSFORMÅL.
- Hvis ønskelig kan det sammen med søknaden sendes inn vedlegg
som for eksempel tegninger, kart, m.v.
Når tiltaket er igangsatt kan inntil 50 % av innvilget tilskudd utbetales.
Krav om utbetaling av innvilget tilskudd må fremmes av søker
innen 1 desember i det året tilskuddet er gitt.
Tilskudd som ikke er utbetalt innen utgangen av det året hvor
tilskuddet gitt vil bli inndratt.
Sammen med regnskapsoppstilling for prosjektet må det legges ved en
kortfattet rapport om hvordan tilskuddet er benyttet.
Merk :
Dersom det søkes om tilskudd til fysiske tilretteleggingstiltak skal det
alltid dokumenteres at grunneier har gitt tillatelse til at tiltaket kan
gjennomføres.

1. Søker
Navn : ……………………………………………… (lag/forening)
Adresse : ……………………… Postnr. ………. Poststed : …………………
Kontaktperson : ……………………………… Tlf. : …………………………
2. OM TILTAKET.
Tiltakets navn : ………………………………………………………………….
Sett kryss :
Er tilskuddet tenkt brukt til et nytt tiltak / : ………..
Er tilskuddet tenkt brukt til et eksisterende anlegg :

…………

Kort beskrivelse av tiltaket: (kan utdypes i eget vedlegg) :
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Total kostnad : kr. …………………

Søknadsbeløp : kr. ……………….

Planlagt oppstart dato : ……………… Planlagt gjennomført dato : ……….
Er det tidligere gitt kommunalt tilskudd til tiltaket (sett kryss) ….. ja ….. nei
Hvis ja, fra hvem : ……………………………………………………………
Søkes det tilskudd fra andre kommunale instanser i år ? : …… ja …… nei.
Hvis ja, fra hvem : ……………………………………………………………
Kontonummer for utbetaling av ev. tilskudd : …………………………………

3. KOSTNADSOVERSLAG
Under dette punktet føres alle utgifter som vedrører tiltaket.
Når det beregnes dugnad kan søker beregne kr. 150 pr. time i dugnadsinnsats.
Lønn : - kjøpte tjenester : (arbeid) ………………… Kr. …………….
- dugnad

:

……………. timer a kr. 150

Kr. …………….

Utstyr : - ……………………………………………….Kr. ……………
Materiell : …………………………………………… Kr. ……………
Annet :

……………………………………………… Kr. ……………
……………………………………………… Kr. ……………
Sum

0,00
Kr. …………….

4. FINANSIERING AV TILTAKET :
I retningslinjene for tilskudd til friluftsformål er det ikke satt noen øvre grense
eller max. prosentvis andel for det kommunale tilskuddet.
Tiltak med høy dugnadsinnsats og/eller at søker bidrar med egne midler vil bli
prioritert.
Egne midler ( kontanter) ………………………………kr. ……………
Dugnadsinnsats

(overføres fra kostnadsoverslaget)

kr. ……………

Kommunalt tilskudd ( søknadssum)

kr. ……………

Inntekter : (for eksempel egenandel / billettinntekter
ved arrangement)

kr. …………….

Annet

kr. ……………

: for eksempel sponsormidler, gaver m.m.

0,00
Sum kr. ……………

(Summen her skal bli den samme som under pkt. kostnadsoverslaget)
Underskrift : ………………………….. (sted, dato)
……………………………. (signatur, funksjon i laget/ foreninga)
NB : Plass på side 4 for flere opplysninger om tiltaket.

Retningslinjer for tilskudd til friluftsformål
1. Formål : Formålet med denne ordninga er å stimulere til et aktivt friluftsliv og
utvikle et bedre friluftstilbud i Sørfold.
2. Hvem kan søke : Frivillige lag og foreninger.
3. Hva kan det søkes tilskudd til :
- å dekke kostnader for gjennomføring av friluftsprosjekter / arrangement
(annonsering, trykksaker, transportutgifter)
- mindre, enkle fysiske tilrettelegginger i nærmiljøet
Det gis ikke tilskudd til ordinær drift av lagene og til tiltak som kan få støtte
gjennom de statlige tilskuddsordningene. (spillemidlene)
4. Målgrupper for midlene :
- Tiltak som har barn/ unge som målgruppe prioriteres, men tiltak som samler
aldersgrupper ( flere generasjoner) har også høy prioritet.
5. Søknadsfrist : 1 april hver år, men ved ubenyttede midler vil søknader om
tilskudd bli behandlet fortløpende.
6. Søknaden må inneholde:
- søker må minimum fylle ut punktene på side 1-3
- Hvis søknaden gjelder fysiske tilretteleggingstiltak (bygg, m.m.) må det
foreligge tillatelse fra grunneier før tilskudd utbetales.
7. Utbetaling :
Når tiltaket er igangsatt kan inntil 50 % av innvilget tilskudd utbetales.
Krav om utbetaling av innvilget tilskudd må fremmes uoppfordret av søker
innen 1 desember det året tilskuddet er gitt.
Tilskudd som ikke er utbetalt innen utgangen av det året tilskuddet er gitt
vil bli inndratt.
8 Hvert 5. år kan midlene ved behov brukes til merking av turløyper, og da blir
de ikke lyst ut
Disse kriteriene er vedtatt av driftsutvalget 1. mars 2011.

