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Gratulerer med tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB, søknadsnr. 202101482946

Sparebankstiftelsen DNB har mottatt mange gode søknader. Vi har derfor stor glede av å kunne
meddele at styret i stiftelsen har innvilget søknaden fra nettopp dere.

Dere får 500 000 kroner til tilrettelegging av Nordstranda. Vi har registrert at startdato for tiltaket
er 01.04.2022 og sluttdato er 01.11.2022.

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.
Bestillingsbekreftelse og/eller kvittering skal legges ved utbetalingsanmodningen. Dersom
disse ikke foreligger ved utbetaling, må disse legges ved sluttrapporten.
Utbetalingen av tilskuddet kan kun skje til en bankkonto som er registrert på samme
organisasjonsnummer som søkerorganisasjonen. 
Dersom tiltaket krever tillatelser, forutsettes det at du/dere innhenter disse.

Spesielle forutsetninger:

Ditt ansvar som kontaktperson:

Når tiltaket er i gang må du be om å få utbetalt midlene ved å logge deg inn i portalen,
finne den aktuelle søknaden og deretter velge skjemaet "Be om utbetaling". 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. 



Dersom du ikke lenger skal være kontaktperson for denne tildelingen i søknadsportalen, er
det ditt ansvar å få den nye kontaktpersonen til å logge seg inn i portalen og registrere seg
som bruker. Deretter går du til den aktuelle søknaden og velger skjemaet "Endre
kontaktperson". Fyll ut skjemaet og send inn. Du får bekreftelse fra oss når dette er i
orden.

Skjema for «Utbetalingsanmodning», «Endring av sluttdato» og «Omdisponering av midler»
finnes i søknadsportalen på den aktuelle søknaden.

Merking:

Det er mulig å bestille plakett og klistremerker via søknadsportalen. Gå til den aktuelle
søknaden og velg deretter skjemaet "Bestill profilartikler".

Markering:

Benytt gjerne denne anledningen til å fortelle andre om at dere har fått tildeling fra
Sparebankstiftelsen DNB. Da kan dere inspirere andre til å starte gode tiltak i nærmiljøet.
Om dere vil dele nyheten om tildelingen i sosiale medier, bruk @sparebankstiftelsendnb
og #sparebankstiftelsendnb. Det er også flott om dere vil dele bilder eller video underveis.
Dersom dere har egne nettsider, kan dere publisere informasjon om at dere har fått
tildeling, og lenke til nettsiden vår.
Sparebankstiftelsen DNBs logo kan .lastes ned her

Aktivitetsstøtte:
Som mottaker av en tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB har du også mulighet til å søke om
aktivitetsstøtte. Det er et engangsbeløp vi kan gi for å synliggjøre tildelingen og for å skape mer
aktivitet for barn og unge. Du finner mer informasjon om aktivitetsstøtte og søknadsskjema for
dette i søknadsportalen.

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 en av oss som jobber med . Ha gjernetildelinger
søknadsnummeret klart.

Med vennlig hilsen
Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB
Postboks 555 Sentrum
Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

www.sparebankstiftelsen.no
+47 902 44 100
post@sparebankstiftelsen.no

Bank: 1644.10.50783
Org# NO 984853971 MVA

 

https://company-82595.frontify.com/d/Q8NRT9fXP3uD/merkevareguide-for-sparebankstiftelsen-dnb
https://www.sparebankstiftelsen.no/no/ansatte-i-gaveavdelingen

