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Tilsagn om ekstramidler - Fylkeskommunale tilskudd til friluftsliv 2017
Vi viser til deres søknad om fylkeskommunale tilskudd til friluftslivsformål 2017.
I juni 2017 fordelte fylkestinget i Nordland 1,5 mill. ekstramidler til området friluftsliv.
Ekstramidlene skal gå til tilsagn til flere av søkeren fra den ordinære fordelingen i april 2017 som
ikke fikk tilsagn eller som fikk avkortet søknadssummen.
Fylkesråden for kultur, miljø og folkehelse har fattet følgende vedtak:
Lofotrådet innvilges tilsagn om tilskudd på inntil kr. 10 000 til arbeidet med Sherpastien Reinebringen.
Tilskuddet tas fra ansvar og funksjon: 560300 – 716
Tilsagnets varighet 15. januar 2019
Prosjektkostnadene forutsettes å være eksklusiv merverdiavgift for virksomheter som får denne
avgiften refundert/kompensert hos avgiftsmyndighetene.
Vilkår for Nordland fylkeskommunes delfinansiering


Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram i søknaden.



Arbeidet må ikke settes i gang før finansieringen er ordnet.



Det skal føres eget regnskap for prosjektet. Regnskapet skal settes opp slik at det kan
sammenlignes med kostnadsoverslaget i søknaden, som ligger til grunn for tilskuddet. Verdi
av eventuelt eget arbeid/dugnad må bokføres og synliggjøres i prosjektregnskapet.



Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli
tilsvarende redusert.



Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene for tilskuddet
overholdes. Søker plikter å gi de opplysninger som fylkeskommunen anmoder om.

Siste frist for å be om utbetaling av tilskudd er 15. januar 2019.
Adresse

Besøksadresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Moloveien 16

Tlf.: 75 65 04 00
E-post: post@nfk.no

Kultur, miljø og folkehelse

Folkehelse
Tomm Jensen
Tlf: 75 65 04 52

Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller – og etter konkret søknad – forlenge fristen for utbetaling
av tilsagnet med inntil 1 år.
Det tas forbehold om adgang for Fylkesrevisjonen og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at
midlene nyttes etter forutsetningene.
Nordland fylkeskommune forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på vår
hjemmeside https://www.nfk.no/ i forbindelse med støtte til prosjektet.
Utbetaling og rapportering
Anmodning om utbetaling av tilskuddet sendes til Nordland fylkeskommune. Bruk
rapporteringsskjema, under Skjema i høyre bildekant, se https://www.nfk.no/om-nordlandfylkeskommune/tilskudd/friluftsliv-fylkeskommunalt-tilskudd.749626.aspx
Søknad om delutbetaling må inneholde spesifisert regnskap som kan sammenholdes med
kostnadsoverslaget. Anmodning om sluttutbetaling kan fremmes når arbeidet er fullført, vilkårene
er oppfylt og revidert prosjektregnskap, standard rapporteringsskjema og sluttrapport er sendt inn.
Klageadgang
Søker har i henhold til Forvaltningsloven § 28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra
søker er gjort kjent med vedtaket (§ 29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner finnes på
https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/veiledning-til-klage.233786.aspx eller
kan fås ved henvendelse til saksbehandler.
Med vennlig hilsen

Kari Hege Mortensen
seksjonsleder for Folkehelse
Tomm Jensen
rådgiver
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