Søknad om prosjektstøtte
Søknaden sendes til:
Kolsås Klatreklubb v/styret
E-post: emil@kolsaas.no
Kolsås Klatreklubbs medlemmer kan søke om finansiell støtte til
ekstraordinære klatrerelaterte aktiviteter som går under Kolsås klatreklubbs
formålsparagrafer:

•

Kolsås klatreklubb (Kolsås) har som formål å fremme klatresporten i Oslo med
nærområder. Kolsås skal virke for en sikkerhetsmessig og miljømessig forsvarlig
utvikling av sporten.

•

Kolsås vil bruke klatresporten aktivt i arbeidet med å møte det moderne samfunns
utfordringer, med spesiell vekt på barn og unge, hvor økende passivitet,
integreringsproblemer, rus og vold er fremtredende.

•

Kolsås vil arbeide aktivt for at klatresporten kan engasjere flest mulig og vil aktivt søke
samarbeid med andre samfunnsaktører i dette arbeidet.

•

Kolsås anliggende omfatter både medlemmer og uorganiserte utøvere.

•

Kolsås skal arbeide for å organisere aktiviteten slik at det gis rom både for amatører og
sunne topputøvere som rollemodeller.

Eksempler på slike aktiviteter er nyutvikling av klatrefelt, oppgradering av eksisterende felt,
etablering av nye ruter i storvegg, arrangementer relatert til klatring – samt tiltak som
inkluderer funksjonshemmede.
Stipendet er ikke beregnet for klatreekspedisjoner eller generelle klatrearrangementer.
Det legges vekt på søkerens motivasjon, støttens relative betydning for finansieringen, og i
hvilken grad prosjektet tjener klubben og klatremiljøet.

Kriterier for tildeling
1. For å være støtteberettiget må søker være medlem av Kolsås Klatreklubb, og også ha
vært det året før. Søker må være bosatt i eller nær Oslo og være aktiv i klatremiljøet.
2. Det kan søkes om opp til 5.000 kr i støtte per prosjekt, og for maksimalt to prosjekter
per kalenderår. Ved større prosjekter oppfordres søkeren til å kontakte
klubbkonsulenten på emil@kolsaas.no for en vurdering av utvidet støtte.
3. Søknaden skal inneholde følgende:
- Informasjon om søkeren
- Beskrivelse av og begrunnelse for prosjektet det søkes støtte til.
- Kostnadsoverslag og finansieringsplan for hele prosjektet. Dersom det søkes om
finansiell støtte fra andre klubber, skal dette gjøres kjent.
- Søknaden skal formuleres i eget søknadsskjema
4. Tilbakeføring av opplevelser og erfaringer til klubbens medlemmer kan være aktuelt, og
avtales i så fall i forbindelse med tildeling av stipendet.
5. Styret i Kolsås Klatreklubb bestemmer hvem som innvilges støtte og hvor mye som
skal tildeles. Beslutningen er endelig og kan ikke påklages. Støtten gis normalt som
refusjon av utgifter etter at prosjektet er gjennomført/avsluttet. For å tilstrebe rettferdig
fordeling av stipendmidler, vil nye søkere og søkere som tidligere ikke har blitt tildelt
stipend, kunne prioriteres foran medlemmer som nylig har mottatt slik støtte.
6. Søknaden kan leveres hele året, og vil bli behandlet av styret på første styremøte etter at
søknaden er innlevert .

Informasjon om søkeren
Søkers navn
Adresse
Postnummer/poststed
Tlf
Mobil
E-post

Opplysninger om prosjektet
Prosjektets navn
Prosjektets varighet
Sted
Målgruppe
Søknadssum
Nærmere beskrivelse av prosjektet
(Legg gjerne ved prosjektbeskrivelse med program)

Søkers klatrebakgrunn

Begrunnelse for hvorfor det søkes om midler
(Det legges bl.a. vekt på hva klubben kan ha igjen for å støtte prosjektet.)

Har du tidligere fått stipendmidler fra Kolsås klatreklubb?

Hvis ja, til hvilket formål og hvor mye ble tildelt?

Budsjett

Inntekter
Annen
subsidiering
Sponsorinntekter
Egne midler
Andre inntekter

(legg gjerne ved eget oppsett)
NOK
Utgifter
Reise

NOK

Opphold

Sum inntekter

Sum utgifter

Utbetaling av støtte
Kontonummer
Kontoen disponeres av
Adresse
Postnummer / poststed

.Bevitnelse
Undertegnede bevitner med dette om at opplysningene i forbindelse med søknaden er korrekt
gjengitt.
Jeg er kjent med at uriktige opplysninger kan føre til at tilskuddet blir trukket tilbake.
Jeg er klar over at det forventes en skriftlig tilbakemelding etter endt prosjekt, og at dette kan bli
offentliggjort på klubbens nettsider og i medlemsblad.
Jeg er klar over at pengene blir utbetalt etterskuddsvis hvis ikke annet er avtalt på forhånd

Sted
Underskrift av ansvarlig for søknaden

Dato

