SØKNADSSKJEMA
DUGNADSMIDLER - NÆRMILJØTILTAK
1.

SØKER (velforening, bosammenslutning):

2.

ANSVARLIG FOR SØKNADEN
Navn:
Adresse:
Postnr./sted:
Dato:

3.

KONTAKTPERSONER (her vil vi ha navn på to personer)
Navn:

Navn:

Tlf. arb.:

Tlf. arb.:

Tlf. priv.:

Tlf. priv.:

Ja

❒

❒

4.

MEDLEM AV VFU?

5.

NAVN PÅ ANLEGG DER DET SØKES TILSKUDD TIL (type anlegg og hvor det ligger):

6.

DET SØKES STØTTE TIL (materialer, apparater, maskinleie m.m.):

7.

EGEN INNSATS FRA VELFORENINGEN (dugnad, egne materialer og penger):

8.

NÅR FORVENTES PROSJEKTET FERDIGSTILT?

Nei

Søknaden sendes: Haugesund Kommune, Postmottak, Postboks 2160, 5504 Haugesund

Søknadsbehandling ca 1 gang hver måned. Siste søknadsfrist er 1. september.

Mål med tilskuddene:
Haugesund kommune ønsker at dugnadsmidlene skal stimulere til sosial og fysisk aktivitet i nærmiljøet og gi
beboerne ”eierforhold” til nærmiljøet.
Eksempler på tilskuddsberettigede tiltak er:
•
plante busker og trær i nærmiljøet
•
forbedre samlingsplassen
•
utbedringer på lekeplassen
•
lage/utbedre turstier
•
gjøre ”kulturminner tilgjengelige
•
ta vare på det biologiske mangfoldet
•
bidra til bygging av nærmiljø/aktivitetsanlegg
•
rydding av kratt og lignende
Lekeplassutstyr er vanligvis ikke tilskuddsberettiget. Det gis ikke tilskudd til fartsdumper og postkassestativ.

Orientering om utfylling av søknadsskjemaet og behandling av søknaden
Utfylling av postene:
Det skal fylles ut et søknadsskjema for hvert søknadsobjekt. Bruk vedlegg dersom det ikke er plass på
søknadsskjemaet.
1. Her må det føres opp fullstendig navn på søkerforeningen. Enkeltpersoner kan ikke søke.
2. Før opp foreningens adresse og styreleder. Svarbrevet vil sendes til denne adressen.
3. Her skal det føres opp 2 kontaktpersoner som har ansvaret for det aktuelle prosjektet.
NB! Husk telefonnr. dagtid (arbeidssted/mobilnr.)
4. Kryss av om foreningen er medlem av Velforeningenes Fellesutvalg (VFU) eller ikke.
5. Dersom anlegget/prosjektet ikke har eget navn, før da opp gateadresse.
Anleggstype skal også være med, for eksempel akebakke, lekeplass, balløkke.
6. Støtten gis ikke som tilskuddsmidler utbetalt til foreningen, men for eksempel til materialer og utstyr,
leie av entreprenør/maskiner.
7. Her må foreningen føre opp de muligheter de har til å delta i prosjektet/arbeidet med dugnadsinnsats,
egne midler etc.
8. Ved utfylling av denne posten er det viktig at foreningen har et realistisk forhold til størrelsen på
prosjektet.
Behandling av søknaden:
Søknadene behandles i et utvalg bestående av representanter fra Teknisk driftsenhet ved Park- og
friluftsseksjonen og Velforeningenes Fellesutvalg (VFU).
Det avholdes månedlige behandlingsmøter i perioden mars til september.
Forutsetning for å kunne søke støtte fra ordningen med dugnadsmidler er at velforeningen er medlem av
VFU og at prosjektet/tiltaket gjennomføres med dugnad/egeninnsats fra velforeningen.
Størrelsen på støtten vurderes i hvert enkelt tilfelle og vil være avhengig av det beløp som settes av til
formålet fra år til år. Godkjente tiltak må utføres før 1. desember. Tilsagn kan ikke overføres til neste år.

