
 

 

Søknad om 
KORKPENGER 2015 

 
Støtte til allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea  
 
Søknadsfrist:  15. oktober 2015  

Søknaden sendes til: Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 LONGYEARBYEN 
 
Søknaden gjelder: 
Formål / tiltak / prosjekt:  

Søknadsbeløp: Kr: 

 
Opplysninger om søkeren: 
Søker:  

Postadresse:  

Kontaktperson:  

Telefonnr. kontaktperson:  

E-post adresse:  

 
Informasjon om søkeren (må fylles ut av lag, foreninger, organisasjoner mv.) 
Antall medlemmer:  Medlemskontingent: Kr.: 

Hvilken aldersgruppe kan 
delta/være medlem: 

        Barn 
        0 - 12 år 

        Ungdom 
        13 - 17 år 

     Voksen 
     18 år + 

Type aktivitet:  
 

 
Nærmere beskrivelse av tiltaket/prosjektet: 

- Alle prosjekt og tiltak det søkes om støtte til, må være tilstrekkelig begrunnet.  
- Eget budsjett for prosjektet/tiltaket må følge med søknaden.  
- Dersom det er utarbeidet egen prosjektbeskrivelse skal også denne vedlegges. 
- Legg evt. ved egne ark dersom det ikke er avsatt nok plass på søknadsskjemaet.  

 
Nærmere beskrivelse av hva det søkes om støtte til (kan evt. utdypes på eget ark):  
 

Budsjett - Tiltakets/prosjektets totale kostnad: 
(Budsjett/finansieringsplan for tiltaket skal ligge ved søknaden) 

Kr: 

Evt. egenfinansiering: Kr: 

Hvilken form for egenfinansiering: 
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Støtte fra andre kilder (fra hvem og hvilket beløp): 
 

Vil tilskudd fra korkpengene utløse midler fra andre bidragsytere (fra hvem og hvilket beløp)? 
 

Hvorfor skal Longyearbyen lokalstyret støtte dette tiltaket/prosjektet? 
 

Hvem og hvor mange vil dra nyttet av dette tiltaket/prosjektet? 

 

Hvis prosjektet gjelder støtte til enkeltpersoner eller en liten gruppe personer, hva er begrunnelsen for 
at dette tiltaket/prosjektet kan betraktes som et allmennyttig tiltak? 

 

Er tiltaket/prosjektet et nytt tilbud eller en ny etablering? 
 

Vil tiltaket/prosjektet føre til bedre utnyttelse av utstyr eller økt aktivitet i eksisterende organisasjon eller 
forening? Og hva er begrunnelsen? 
 

Er tilbudet åpent og tilgjengelig for alle, eller er det nødvendig med spesielt utstyr/spesielle ferdigheter 
for å delta/være medlem? 
 

Er tilbudet/aktiviteten sesongbetont?       Ja              Nei 

Hvilken antatt positiv effekt på lokalsamfunnet vil tildeling av korkpenger ha?  
 

 
Sted: 
 

Dato: 
 

Underskrift: 
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Vedlegg: 
(Sett kryss)  Vedlegg nr.: 

 Prosjektbeskrivelse  

 Budsjett med fullstendig oversikt over finansiering av tiltaket eller prosjektet   

 Årsmelding med godkjent regnskap for 2014  

 Rapport/regnskap for bruk av tildelte korkpenger i 2014  
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