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Søker 
Navn Organisasjonsnummer 

Adresse Postnr. Poststed 

Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon Kontonummer 

E-post 

Type anlegg 

☐ Sandlekeplass ☐ Kvartalslekeplass ☐ Sentralt lekefelt 

☐ Nærmiljøanlegg ☐ Mindre idrettsanlegg ☐ Annet (angis under beskrivelse) 

Anleggets målgruppe 
 

Gjennomføring 
Sted og dato for gjennomføring/periode for gjennomføring 

Beskrivelse av anlegget 
 

Budsjettopplysninger 
Inntekter (kr) Utgifter (kr) 

Tilskudd/invilgede midler fra andre instanser (kr) Søknadssum (kr) 

Opplysninger om tilskudd/invilgede midler fra andre instanser 

mailto:postmottak@kulturfabrikkensortland.no
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Vedlegg 
Følgende vedlegg skal følge søknaden: 

 Budsjett 
 Plan for gjennomføring av anlegget 
 Drift av anlegget 
 Skisse over anlegget 
 Kommunalteknisk godkjenning 
 Dokumentasjon på eiendomsrett og/eller driftsavtale med rettighetshaver av det aktuelle området 

Informasjon 
Offentlighet  
Det gjøres oppmerksom på at i henhold til Offentleglova § 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig 
tilgjengelige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentlighet (jf. Offentleglova § 13). dette må 
begrunnes særskilt av søker. 
Søknad  
Søknad må skrives på søknadsskjema. 
Søknaden med vedlegg sendes til Kulturfabrikken Sortland KF, Postboks 117, 8401 Sortland, 
eller på e-post til: postmottak@kulturfabrikkensortland.no 
Søknadsfrister  
Søknader behandles fortløpende. Søknader på inntil kr 20.000 behandles administrativt, og søknader på over kr 20.000 behandles 
politisk. For administrativ behandling er søknadsfristen 1 måned før prosjketstart, og for søknader som skal behandles politisk er 
søknadsfristen 2 måneder før prosjektstart. 
Seneste søknadsfrist er 1. februar 2022. 
Ytterligere informasjon  
For informasjon om krav til søker og prosjektet, se retningslinjer for tilskudd til nærmiljøanlegg. Hvis dere også skal søke spillemidler 
for prosjektet finnes nærmere kriterier i under "Bestemmelser om anlegg til idrett og fysisk aktivitet" på www.idrettsanlegg.no  

Underskrift 
Den som underskriver søknaden er ansvarlig for at søknadens opplysninger er korrekte og at støtte brukes i tråd med søknaden og 
kommunale betingelser. 
Sted/dato Søkers underskrift 

 
 
 

Tilbakestill skjema Skriv ut skjema 
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