
                                                

 

Til
NORDSTRANDA OG HUSVIK VEL  
Trygve Gulliksen
c/o Bjørn Frantsen Husvikveien 12
1443 DRØBAK

Epost kontaktperson: tradisjonshandverk72@gmail.com
Mobiltelfon kontaktperson.: 41541779

30.04.2020

Gratulerer med tildeling fra Akershus Amtstidende og Sparebankstiftelsen DNB, søknadsnr.
202011202981.

Akershus Amtstidende har mottatt mange gode søknader. Vi har derfor stor glede av å kunne meddele at
tildelingskomiteen har innvilget søknaden fra nettopp dere.

Dere får 10 000 kroner til reperasjon av isbanevant på Sagajordet. Vi har registrert at startdato for tiltaket
er 01.05.2020 og sluttdato er 01.07.2020.

Støtten gis under følgende forutsetninger:

Tiltaket skal gjennomføres som beskrevet i søknaden. I motsatt fall må stiftelsen varsles.
Dersom tiltaket har en varighet på 18 måneder eller mer skal det leveres en statusrapport etter 12
måneder.
Når tiltaket er ferdig skal det leveres sluttrapport med regnskap. Dersom tildelingen er på 500.000
kr eller større må regnskapet i tillegg være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører.
Gitt at tildelingen er øremerket en fysisk gjenstand, forplikter mottaker å holde denne ved like
og/eller fjerne den på det tidspunkt den ikke lenger er egnet for sitt formål.
Utbetalingen av tilskuddet skal skje til en konto tilhørende mottaker av tildelingen.
Bestillingsbekreftelse og/eller kvittering skal legges ved utbetalingsanmodningen. Dersom disse
ikke foreligger ved utbetaling, må disse legges ved sluttrapporten.
Dersom tiltaket krever tillatelser, forutsettes det at du/dere innhenter disse.

Spesielle forutsetninger:

 

Ditt ansvar som kontaktperson:

Når tiltaket er i gang vil vi overføre pengene etter at dere har initiert en utbetalingsanmodning. Her
ber vi om bekreftelse på at pengene brukes i henhold til tildelingen, og at tiltaket går som planlagt.
Du kan legge ved ordrebekreftelse eller kvitteringer. Behandling av utbetalingsanmodningen kan ta
inntil 3-4 uker.
Dersom tiltaket er forsinket er det mulig å søke om endring av sluttdato.
Dersom det oppstår en situasjon der det er ønskelig å benytte deler av tildelingen til et annet formål
enn oppgitt i søknaden, er det mulig å søke om omdisponering.



Skjema for «Utbetalingsanmodning», «Endring av sluttdato» og «Omdisponering av midler» finnes i
søknadsportalen. Gå til menyvalget «Mine Søknader», velg den konkrete søknaden og deretter «Andre
valg/Utbetalingsanmodning».

Dersom det blir aktuelt å endre kontaktperson for denne tildelingen i løpet av perioden, ber vi om at dere
kontakter oss på .soknadservice@amedia.no

Markering:

Benytt gjerne denne anledningen til å fortelle andre om at dere har fått tildeling fra Akershus
Amtstidende . Da kan dere inspirere andre til å starte gode tiltak i nærmiljøet.
Dersom dere har egne nettsider, kan dere publisere informasjon om at dere har fått tildeling, og
lenke til nettsiden vår.

Vi setter pris på å høre fra dere underveis, og mottar gjerne en invitasjon til å besiktige tiltaket ved et
eventuelt åpningsarrangement, eller en annen passende anledning.

Vi håper at tildelingen blir til glede for mange!

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på . Ha gjerne søknadsnummeret klart.soknadservice@amedia.no

Vennlig hilsen
Akershus Amtstidende

soknadservice@amedia.no

www.soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

 


