RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FORSKJØNNING
1.

Bakgrunn
Verbalforslag vedtatt 16.12.2020 av kommunestyret:
9. Midler til forskjønning i distriktene
Kommunen har mange ulike nærmiljøer, hvor lokale krefter tar et ansvar for planting, rydding
mm. Midlene skal motivere til dette arbeidet og vel-lag, og andre frivillige lag og foreninger,
kan søke støtte til forskjønning av sitt område. Det ligger til administrasjonen å fordele potten.

2.

Formål med ordningen
Motivere lokale krefter til å ta ansvar for planting, rydding mm. i sitt nærmiljø.

3.

Hvem kan søke
Vel-lag og andre frivillige lag og foreninger innenfor hele Larvik kommune.

4.

Søknad skal inneholde
Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:
• Lagets/foreningens navn, adresse, kontaktperson, tlf.nr, e-postadresse
• Beskrivelse av:
o Hvilke forskjønningstiltak som skal gjøres
o Hvor dette skal gjøres (kart/bildedokumentasjon)
o Hvem som skal utføre forskjønningstiltaket
o Når dette skal gjøres
o Kostnadsoverslag (faktiske kostnader og antall dugnadstimer)

5.

Avgrensning og prioritering
•
•
•
•
•
•

6.

Tilskudd kan gis til konkrete tiltak for forskjønning på offentlig tilgjengelige fellesområder
Søknader fra distriktene prioriteres fremfor søknader fra sentrale strøk
Tilskudd kan gis til tiltak som er påbegynt, gjennomført eller skal utføres i 2021
Tiltak som ikke er gjennomført prioriteres foran tiltak som allerede er utført
Søknader innkommet etter søknadsfristen blir ikke prioritert
Søknader uten tilstrekkelige opplysninger og vedlegg vil bli avvist

Tildeling
Tilskuddspotten, kr 200.000 for 2021, fordeles av kommunens administrasjon i henhold til disse
retningslinjene, etter beste skjønn. Tildeling foretas etter søknadsfristens utløp.

7.

Utbetaling og dokumentasjon
Tilskuddet betales ut etterskuddsvis.
Før utbetaling må søker sende inn et regnskap for faktiske kostnader og utførte dugnadstimer, samt
bildedokumentasjon som viser klart området før og etter gjennomførte tiltak.

8.

Søknadsfrist
Søknad med beskrivelse og kostnadsoverslag må være registrert Larvik kommune senest 15. mai 2021.
Søknaden sendes til:
Larvik kommune, avdeling Park og friområder, Postboks 2020, 3255 Larvik
eller til postmottak@larvik.kommune.no.

