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søknad skal være levert innen frist
søknad skal opprettes og sendes i regionalforvaltning.no
søker må være en juridisk person/virksomhet (med organisasjonsnummer)
søknad skal være tilstrekkelig opplyst, dvs. inneholde all relevant informasjon
det kan som hovedregel ikke søkes midler til investeringer eller ordinær drift av etablerte
organisasjoner, interesseorganisasjoner e.l.
varigheten av tilsagnet er prosjektperioden pluss 6 måneder
prosjekt kan ikke være startet opp før aksept av tilsagn og vilkår er på plass
søknad skal bidra til å løse minst ett av de definerte temaene
søknad skal inneholde forventede resultater og effekter
søknad skal redegjøre for hvordan de forventede resultater og effekter skal måles
søknad skal inneholde aktiviteter/tiltak for å nå disse resultatene
søknad skal ha ansvar- og oppgavefordeling
søknad skal ha en definert tidsramme
søknad skal inneholde realistisk budsjett (kostnads- og finansieringsplan)
det skal redegjøres for all offentlig støtte mottatt de siste tre år, inkludert søknadsåret
egenandel (egenfinansiering + egeninnsats) skal være minst 30% av budsjetterte kostnader.
Fylkeskommunen kan bidra med inntil 70% av totalt budsjetterte kostnader
verdien av egeninnsats skal beregnes etter fylkeskommunalt regelverk for utregning av
timepris
prosjektet bør ha innovative elementer
midlene bør utløse finansiering også hos andre offentlige og/eller private virksomheter eller
organisasjoner
relevante samarbeidsavtaler bør foreligge skriftlig og legges ved søknaden

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene
(minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke
alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte kvalifikasjonskrav (minstekrav) vurderes til ikke å
være oppfylt, eller fordi man under vurderingen av det enkelte prosjekts aktualitet og/eller
avveiningen mellom prosjekter ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler
(prioriteringer under forvaltningens frie skjønn).

