Retningslinjer for tilskuddsmidler 2018
Gjelder for lag, foreninger, næringsdrivende og andre som søker tilskuddsmidler fra
Rovviltprosjektet i Hobøl, Spydeberg, Skiptvet & Våler i Østfold.

1. Alminnelige bestemmelser
1.1 Rovviltprosjektet i Hobøl, Spydeberg, Skiptvet & Våler i Østfold gir tilskuddsmidler
til lag, foreninger, næringsdrivende og andre som ønsker å sette inn konkrete
tiltak eller avholde arrangement med formål om å:
a. Bidra til å øke kunnskapen om store rovdyr blant barn og unge.
b. Bidra til å opprettholde livskvaliteten for personer som er berørt av å bo i
områder med store rovdyr.
c. Bidra til å opprettholde aktivitetsmønsteret og bruken av utmarka til fritidsbruk.
d. Bidra til å opprettholde næringsaktiviteter som er særlig berørt av å ha
virksomhet i områder med store rovdyr.
1.2 Det oppfordres til samarbeid om tiltak og arrangementer på tvers av
kommunegrenser.
1.3 Ved innvilget søknad tildeles tilskuddet fortrinnsvis etterskuddsvis.
1.4 Alle søknader om tilskudd fra Rovviltprosjektet vurderes i henhold til de kriteriene
som er satt av Miljødirektoratet, samt en intern vurdering av tiltakets eller
arrangementets allmennyttige gevinst.
1.5 Rovviltprosjektet kan pålegge mottakere av tilskuddsmidler å bidra i forskningen.
Slike pålegg avtales nærmere mellom Rovviltprosjektet og mottaker av
tilskuddsmidler.
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2. Søknaden
2.1 Søknadsfristen er 20. april 2018.
2.2 Søknad om tilskuddsmidler fra Rovviltprosjektet sendes via vårt elektroniske
søknadsskjema. Link til søknadsskjema: https://kommune247.no/0123/bruker?retur=%2f0123%2f0123_1&shortname=0123_1
2.3 Det kan søkes om del- eller helfinansiering av tiltak og/eller arrangement. Dette
bør fremkomme i søknaden.
2.4 Søknaden skal inneholde et realistisk budsjett og omfanget av
tiltaket/arrangementet skal estimeres og måles i antall personer fordelt på
aldersgruppe.
2.5 Søknader om tilskudd til oppgradering av eksisterende gjerder til nasjonal
standard for rovviltavvisende gjerder skal inneholde et omfang målt i antall dyr og
antall meter gjerde. Søknaden skal også inneholde gårds- og bruksnummer og
kart som viser den aktuelle gjerdetraseen skal legges ved søknaden.
3. Rapportering
3.1 Rovviltprosjektet kan kreve rapport fra mottakere av tilskuddsmidler. Rapporten
skal inneholde årsmelding og regnskap.
3.2 Når det foreligger en avtale om å bidra i forskningen gjøres dette i all hovedsak
ved å rapportere bruk og erfaringer, føre logg og samle bildemateriale.
4. Misbruk
4.1 Hele eller deler av tilskuddet kan kalles tilbake hvis det avdekkes forhold som
skulle tilsi at tilskuddet på en eller annen måte har blitt misbrukt, eller at særavtaler
har blitt brutt.
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