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Tilsagn - NORDSTRANDA OG HUSVIK VEL - Tilskudd til oppfølging av
Aktivitetsløftet - 2020
Vi viser til søknaden om tilskudd til oppfølging av aktivitetsløftet hvor det søkes om 33 000kr
til tiltaket Historiske skilt i forbindelse med kyststi traséen i Frogn kommune.
Tilskuddsordningens formål er oppfølging av visjonen «Aktiv i Akershus hele livet» og å
iverksette målene i Aktivitetsløftet – Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i
Akershus. Tilskudd skal bidra til å fremme utvikling og samarbeid og videre bidra til å oppnå
større mangfold av regionale aktiviteter, og flere regionale områder og anlegg. Tiltakene skal
komme befolkningen i Akershus til gode.
Viken fylkeskommune har vurdert søknaden etter gjeldende tildelingskriterier og
retningslinjer for tilskuddsordningen. Tiltaket i søknaden følger opp målene i Aktivitetsløftet,
og Nordstranda og Husvik vel bevilges et tilskudd på kr 30 000,- til formålet.
Tiltaket er en del av kyststien, som er en viktig og attraktiv regional ferdselsåre, og vi bidra til
å heve opplevelseskvaliteten langs denne. Fylkeskommunen oppfordrer til å følge skiltmalen
fra Merkehåndboka, eventuelt vurdere skilt til formidling av kulturminner, som er universelt
utformet.
Viken fylkeskommune hadde i 2020 kr 3 000 000,- til fordeling på tilskuddsordningen og
mottok søknader på til sammen kr 4 372 850,-.
Viktig informasjon






Midlenes skal benyttes til tiltakene beskrevet i søknaden og i samsvar med
tildelingskriteriene.
Midlene kan ikke omdisponeres med mindre dette er godkjent etter søknad til Viken
fylkeskommune.
Midler som ikke benyttes etter forutsetningene, skal tilbakeføres til fylkeskommunen så
snart som mulig. Fylkeskommunen må kontaktes i forkant av tilbakeføringen.
Manglende rapportering fører til at det ikke tildeles penger året etter.
Fylkeskommunen og fylkesrevisjonen gis innsynsrett i tilskuddsmottakers regnskap mv.
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I aktuelle sammenhenger skal det informeres at tiltaket har fått støtte fra Viken
fylkeskommune. Fylkeskommunens logo benyttes og kan hentes her:
https://viken.no/om-fylkeskommunen/organisasjon/logo-og-grafisk-profil/

Utbetaling av tilskudd
Tilskuddsmottaker bekrefter oppstart av tiltakene gjennom å sende e-post til saksbehandler:
ingvildka@viken.no. Tilskuddsbeløpet utbetales i sin helhet til bankkonto: 1080.45.91074
merket «Historiske skilt Nordstranda og Husvik vel» etter mottatt bekreftelse.

Rapportering
Sluttrapport med vedlagt signert regnskap for gjennomført prosjekt skal sendes til Viken
fylkeskommune innen 01.02.2021.
Rapporten merkes saksnummer og sendes på e-post til post@viken.no Benytt rapportskjema
som du kan laste ned på tilskuddsordningens nettside: https://viken.no/tjenester/tilskudd-ogstotte/tilskudd-og-stotte-akershus/tilskudd-til-oppfolging-av-aktivitetsloftet.18443.aspx
Klage
Du kan klage på vedtaket. Klagenemda er klageinstans i Viken fylkeskommune og klagen
sendes til e-post: post@viken.no merket saksnummer.
Du har rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.
Vennlig hilsen
Rune Winum
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