
Søker: Kommune/vannområde: Privat / organisasjon: 

Kommune Gnr/bnr

Kontaktperson:

Type tiltak (sett kryss):

Fysisk tiltak: Utredning/analyse:

Overvåking: Annet:

Kartreferanse: Kartvedlegg? ja nei

Geografisk virkeområde (vassdrag, vannforekomst, o.l.): 

I hvilke kommuner gjennomføres prosjektet? 

Samarbeidspartner:

Navn på tiltak:

Personalia

Søknad om fylkestilskudd til 
vannmiljøtiltak

Fornavn Etternavn

Org.nr.Firma

Adresse

Postnr.

Telefon

Sted

e-post

Tiltak
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Søknaden oppfyller følgende hovedkriterie for tildeling (sett kryss): 

1. 

2.

3. 

4. 

(eks: bakgrunn, formål, resultatmål, forventet effekt,  oppfølging, evaluering)

Vil tiltaket kunne fullføres innen 3 kalenderår? ja nei

Plan for oppstart/ferdigstilling: 

ja nei

 Formidlings- og kunnskapsprosjekter på vannmiljø 

Forklar hvorfor/hvorfor ikke og beskriv evt. avbøtende tiltak

Tiltak som bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, ihht 
miljømål gitt i regional plan for vannforvaltning

Problemkartlegging som bidrar til bedre kunnskap og progresjon i 

Tiltaksovervåking som bidrar til en systematisk kunnskapsinnhenting i 

Vil tiltak(ene) kunne medføre skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i naturmangfoldlovens §§ 4 og 5?

Nærmere beskrivelse av tiltaket (beskriv under eller i vedlegg): 
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Kan tiltaket komme i strid med andre hensyn? ja nei

Forklar hvorfor/hvorfor ikke og beskriv evt. avbøtende tiltak

ja nei

ja nei

Kostnadsoverslag

Husk dugnad er ikke en utgift, men aktiviteten 
som utføres er.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Sum kostnader Kr.

Annet:

Annet:

Tjenester

NB: Hvis søker får tilbakebetalt moms fra staten, skal ikke moms medregnes i kostnadsoverslaget. 

Utgifter til gjennomføring av tiltak(ene)

Lønn

Annonsering

Annet:

Annet:

Annet:

Transport

Utstyr

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

Hvilke midler?

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

Hvilke midler?
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Finansiering

Samlet kostnad ved tiltak(ene) Kr.

Finansiering av tiltak(ene)

Dugnadsinnsats Kr.

Kr.

Annet: Kr.

Annet: Kr.

Kr.

Kr.

Omsøkt andel av totalt kostnadsestimat: %

ja nei

Kommentarer 

Kan tiltak/deler av tiltak gjennomføres med mindre tilskudd?

Andre offentlige tilskudd fra

Omsøkt tilskudd

Egne midler

Hvis ja, hvordan?
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Godkjenning i kommunen (fylles ut av kommunen)

Er søknad vurdert og godkjent av kommunen ja nei

Vurdering av kommunen: 

Signatur: 

Vedlegg

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Signatur søker

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 vannmiljøtiltak », og sendes (gjerne 

Dato:

Dato:
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