Regional utviklingsavdeling
- et ansvar for

FYLKESTINGET
i Nord-Trøndelag

KUN senter for kunnskap og likestilling

8286 NORDFOLD

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato
12/03983 7
-

Jorunn Braseth

12.09.2012

FK-2012-23 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag for 2012. Tilsagn
om inntil kr 112 500 i tilskudd.

Vi viser til Deres søknad, datert 5.3.2012. Vi viser til Fylkesrådet i Nord-Trøndelag
sin behandling av FR-sak 68/12 samt tilsagnsbrev fra KRD, datert 27.8.2012.
Det er fattet følgende vedtak:
Fylkesråden innvilger KUN senter for kunnskap og likestilling et tilskudd på inntil kr
112 500 til prosjekt Familieinnvandrede kvinner i distriktet
Godkjent kostnadsoverslag for hele prosjektet er kr 1 015 000, fordelt på følgende

hovedposter:
Pros'ektledelse
Referanse ruppe
Honorarer kunstnere
Reiser, kost los'i kunstproduks'on
Produksjon og dokumentasjon
kunstproduks'on
Forsikrin kunstproduks'oner
Materialer
Frakt o monterin
Produks'on
Apnin /vernissa e
Leie av lokaler i kommunene
Arbeidstimer kommuner
Reise pros'ektleder
Avsluttende fellesarrangement

285 000
6 000
140 000
48 000
48 000
40 000
132 000
40 000
140 000
12 000
5 000
94 000
10 000
15 000

kr

Sum
Nord-Trøndelag

kr
«
«
«
«

1 015 000

fylkeskommune

Orgenhet:

Besøksadresse:

Telefon:

E-postadresse:

Regional Utviklingsavdeling
Postadresse:
Postboks 2560
7735 STEINKJER

Seilrnakergata 2
7735 STEINKJER
Org.nr.:
938 967 091

+47 74 11 10 00

postmottak@ntfk.no

Bankkonto:
4410.06.00290

Internet:
www.ntfk.no

Pros'ektet er forutsatt finansiert slik:

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndela fylkeskommune
KRD
Norsk kulturråd
Vederla sfondet
Namdalseid o Verran kommune
Røros o Skaun kommuner

«
«
«
«
«
«
«

112 500
112 500
507 500
112 500
70 000
50 000
50 000

Sum

kr

1 015 000

Støtteandel i % (11,1 %)
Generelle vilkår for tilskuddet:

Prosjektet må gjennomføres i samsvar med framlagte planer. Eventuelle
endringer skal godkjennes av fylkeskommunen.
Prosjektet må ikke settes i gang før finansieringen er ordnet.
Tilskuddet er gyldig tilsagnsåret pluss tre år. Prosjektet må være avsluttet og
søknad om sluttutbetaling innsendt innen 01.11. 2015 Tilskuddet bortfaller
dersom prosjektet ikke har startet opp innen 1 år fra tilsagnsdato.
Eget arbeid skal dokumenteres med antall timer og timekostnader. Godkjent
timekostnad for de som bidrar i prosjektet er 1 promille av årslønn, begrenset
oppad til kr. 530,- pr. time. For dugnadsinnsats beregnes timesatsen til inntil
kr. 300,-.
Prosjekter som gis støtte skal ha en kjønnsbalansert representasjon i henhold
til Lov om likestilling mellom kjønnene.
Ved omtale av prosjektet, for eksempel i media, skal det opplyses at NordTrøndelag fylkeskommune har støttet prosjektet.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har til enhver tid adgang til å kontrollere at
vilkårene for tilskuddet overholdes. Søker plikter å gi de opplysningene som
fylkeskommunen etterspør. Som et minimum ønsker fylkeskommunen å
drøfte framdriften av prosjektet med prosjektleder hver 6. måned.
I henhold til §17 i Statens bevilgningsreglement tas forbehold om adgang for
Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter
forutsetningene.
Vilkår for rapportering og utbetaling:
1. Delutbetalino

Første del av tilskuddet kan utbetales når halvparten av prosjektet er ferdig. Det kan
da utbetales tilskudd tilsvarende den prosentandelen av tilskuddsgrunnlaget som har
gått med (inntil 75%). Søknad om delutbetaling må inneholde:
Spesifisert regnskapsstatus som kan sammenholdes med kostnadsoverslaget
i tilsagnet
Kort statusrapport (som viser status i prosjektet)
2. Pros.ektavslutnin o sluttutbetalin :
Søknad om sluttutbetaling sendes fylkeskommunen når prosjektet er fullført og
vilkårene er oppfylt. Ved sluttutbetaling gjelder følgende:
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A. Skriftli sluttra ort sendes f Ikeskommunen. Denne skal inneholde føl ende
opplysninger:
Informasjon om gjennomføringen av prosjektet (organisering, aktiviteter osv.)
Styresammensetning (navn på deltakere i styre/styringsgruppe)
Prosjektregnskap som kan sammenholdes med kostnadsoverslaget i
tilsagnet.
Ved utbetaling av tilskudd over kr. 100.000 skal regnskapet være revidert.
Krav om revidert regnskap gjelder ikke tilskuddsmottakere som blir revidert
av Riksrevisjonen. Det må da legges frem et prosjektregnskap som er
godkjent av økonomiansvarlig.
Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan regnskapet
bekreftes av autorisert regnskapsfører. Oppdragsutførelsen skal da
gjennomføres i samsvar med god regnskapsskikk og bransjestandard.
Dersom tilskuddsmottaker ikke er registrert i Foretaksregisteret, kan
regnskapet godkjennes av Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Endelig finansiering av prosjektet. Hvis det er avvik ift. finansieringsplanen
som er gjengitt i tilsagnsbrevet, skal det redegjøres for dette.
Særlige vilkår: dersom det i tilsagnsbrevet er satt særlige vilkår, må det
dokumenteres at disse er oppfylt.
Dersom prosjektet ikke blir gjennomført i forutsatt omfang eller til oppgitt
kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.
B. Tilskuddsmottaker skal f Ile ut ra orterin s ro ram for mål- o
resultatst rin
å www.re ionalforvaltnin .no
KUN senter for kunnskap og likestilling må innen 3 mnd. fra tilbudsdato bekrefte
overfor Nord-Trøndelag fylkeskommune at tilsagnet aksepteres på de vilkår som er
satt, ellers faller tilsagnet bort. Vedlagte aksept underskrives og returneres til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune,
Postboks 2560,
7735 Steinkjer.
Lykke til med gjennomføringen av prosjektet!
Med hi en

Kirsten Haugum
fylkesutviklingssjef

Saksbehandler: jorunn.braseth@ntfk.no

Telefon: 74 11 12 64

Vedlegg:
Aksept av tiisagn
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