
Organisasjonsnr.

Kontonr.

Postnr.

Telefon

Sted

e-post

Navn på tiltak:

Tiltak

Adresse

Personalia

Søknad om fylkestilskudd til 
folkehelsearbeid

Fornavn Etternavn

Nærmere beskrivelse av tiltaket, målsetting og målgruppe

Organisasjon
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ja nei

I hvilke kommuner gjennomføres prosjektet? 

Hvilken tilgjengelig statestikk og kunnskap ligger til grunn for og skal brukes i prosjektet?

Vil tiltak(ene) stimulere til å få synliggjort og gjennomført 
tiltak for helsefremmende skoler og barnehager?

Hvordan vil prosjektet støtter opp om tidlig innsats og utjevning av ulikheter i helse?

Samarbeidspartner:
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ja nei

ja nei

Husk dugnad er ikke en utgift

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Sum kostnader Kr.

Utstyr

Annet:

Kostnadsoverslag

Tjenester

Transport

Har prosjektet i år eller tidligere søkt/mottatt tilskudd fra 
andre?

Har prosjektet i år eller tidligere søkt/mottatt tilskudd fra 
Rogaland fylkeskommune?

Hvilke midler?

Hvilke midler?

Annonsering

Hvordan vil prosjektet bli evaluert?

Annet:

Annet:

Utgifter til gjennomføring av tiltak(ene)

Lønn

Annet:

Annet:
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Samlet kostnad ved tiltak(ene) Kr.

Dugnadsinnsats Kr.

Andre offentlige tilskudd fra Kr.

Annet: Kr.

Annet: Kr.

Kr.

Kr.

ja nei

Kommentarer

Egne midler

Finansiering

Omsøkt tilskudd

Hvis ja, hvordan?

Kan tiltak/deler av tiltak gjennomføres med mindre tilskudd 

Finansiering av tiltak(ene)
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1. 4.

2. 5.

3. 6.

Signatur: 

Rogaland fylkeskommune Telefon: 51 51 66 00 Telefaks: 51 51 68 90
Postboks 130 Sentrum E-Post: firmapost@rogfk.no
4001 Stavanger

Søknad og vedlegg merkes «Søknad om fylkestilskudd til folkehelsearbeid» og sendes 
(gjerne elektronisk) til:

Dato:

Signatur

Vedlegg
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