
Hvordan skrive en god 
søknad om tilskudd? TIPS & 

RÅD



Viktig å vite

• Les informasjon om tilskuddsordningen og retningslinjene for å søke på 
vtfk.no, for å vurdere om dette er relevant å søke på for din virksomhet.

• Registrer deg som bruker på Regionalforvaltning, og gå igjennom 
søknadsskjemaet og maler før du begynner å fylle ut.

• Gjør deg kjent med hvilken dokumentasjon som eventuet skal legges ved 
søknaden. Alle krav til dokumentasjon må være oppfylt. 

• Mangelfulle søknader blir avvist, eller kan bli innvilget med en 
skjønnsmessig avkortning.

Bedriftsintern opplæring (BIO)



Hva er det mulig å søke midler til?

• Det er mulig å søke om utviklings- og prosjektmidler primært. 

• Det dekkes i hovedsak ikke midler til drift, men lønnskostnader knyttet til 
gjennomføring av tiltaket  kan inkluderes. Lønnskostnader kan også inngå som 
egeninnsats. 

• Investeringer og produksjonsutstyr kan dekkes med avskrivningskostnadene for 
prosjektperioden.  (Eks. Det må anskaffes datautstyr med 3-års avskrivning til gjennomføring. 

Tiltaket det søkes om tilskudd til varer i 6 mnd. Det kan da søkes om dekning av 6/36 av 
investeringsbeløpet).

• Det beregnes minimum 30% egenkapital (eventuelt i form av egeninnsats).

Bedriftsintern opplæring (BIO)



Litt om prosjektbeskrivelsen

• Det bør fremkomme tydelig hva som er målet med tiltaket, og hvilken 
effekt som kan oppnås.

• Det bør beskrives hvilke aktiviteter  som inngår i prosjektet og hvordan de 
skal gjennomføres (faglig forankring, arbeidsmetoder osv.), hvem som skal 
delta (målgruppe, instruktører, ansatte osv.), hvor tiltaket skal 
gjennomføres og en tidsplan for gjennomføring.

• Dersom tiltaket skal gjennomføres i samarbeid med andre, dokumenteres 
dette gjennom en skriftlig bekreftelse på samarbeidet. 

• Søk bare for den faktiske tiden som skal gå med til tiltaket, og de faktiske 
kostnadene forbundet med gjennomføringen.

Bedriftsintern opplæring (BIO)



Les informasjonen som ligger merket 

med «?» i søknadsskjemaet i 

regionalforvaltning.no (RF). Her kan du 

få svar på noe av det du lurer på. 

Når søknaden er sendt inn, er det ikke 

anledning til å rette opp selve søknaden 

eller få veiledning.

Er det spørsmål som dere ikke få svar 

på gjennom retningslinjene eller annen 

tilgjengelig informasjon, er det 

anledning til å ta kontakt for veiledning.

Skriv søknaden på en lettfattelig og 

konkret måte, slik at det ikke er 

nødvendig med inngående 

bransjekunnskap for å forstå hva det 

dreier seg om.


