Til Friluftsrådene, kommunene og frivillige organisasjoner i Troms
Troms fylkeskommune har inngått prosjektsamarbeid med Gjensidigestiftelsen om en stor satsing på
skilting og merking av stier og løyper i Troms for 2013. Troms fylkeskommune har satt av kr 1,0 mill.
og Gjensidigestiftelsen har bidratt med det samme. Ergo hele 2 mill. til formålet for 2013!
Dette vil altså helt spesifikt være rettet mot skilting og merking av stier og løyper som følger Håndbok
for skilting og gradering, se www.merkehandboka.no. Denne nettsiden er oppe og går fra 22.04.13.
Søknadsfrist 15. mai. Søknadsskjema: Skilting og gradering - Troms.
Vi håper at det lokalt tas utgangspunkt i pågående friluftslivskartlegging og lokal kunnskap om stier og
løyper slik at det søkes om tilskudd til de mest aktuelle områder/eksisterende stier el. løyper for
skilting. Det vil også bli anledning til å søke om midler til infotavler, turkort etc. Gjensidigestiftelsen
vektlegger samarbeid mellom offentlig og frivillige sektor i dette prosjektet, og er særlig opptatt av å
bidra til gode folkehelsetiltak som når mange!
Målet med skiltingen er enkelt å greit en bedret infrastruktur for friluftslivet, til beste for både
lokalbefolkning og besøkende, og økt aktivitetsnivå i befolkningen!
I tillegg lyser vi ut midler til annen fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet. Det gjelder tilskudd til
annen tilrettelegging i tilknytning til turløyper, raste- og bålplasser, fiskeplasser, utsiktsplasser etc.
Søknadsfrist 15. mai. Søknadsskjema: Tilrettelegging for friluftsliv.
Ordningene har altså forskjellige søknadsskjema, se vedleggene. Kan også lastes ned på nett;
www.tromsfylke.no

Vennlig hilsen
Toril Skoglund
Rådgiver friluftsliv
Avdeling folkehelse, idrett og friluftsliv

Troms fylkeskommune

Søknaden sendes elektronisk til:
postmottak@tromsfylke.no

SØKNADSSKJEMA
Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet 2013
FRIST: 15. mai
1. Navn på tiltaket (må avspeile tiltakets formål i størst mulig grad)

2. Søker
Navn på organisasjon:

Kontaktperson:

Adresse:

Postnr.:

Tlf/mobil:

Poststed:

E-post:

Organisasjonsnummer (iht Brønnøysundregisteret):
3. Er det søkt/mottatt tilskudd til tiltaket tidligere?
Nei:
Ja:
Hvis ja, når fikk dere støtte?
4. Hva er målsetningen med tiltaket det søkes midler til?

5. Tiltaket (kan utdypes i vedlegg)
Beskriv tiltaket som skal gjennomføres og hvilken målgruppe tiltaket ønsker å nå.

6. Tidsplan for tiltaket
Når planlegges tiltaket gjennomført?
7. Forankring
Skriv kort om hvordan tiltaket er forankret i kommunale planer:

Total kostnad

Søknadsbeløp

Sum:

Sum:

8. Samarbeid med andre
Beskriv om det er et formelt samarbeid med andre aktører lokalt.
9. Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan

Spesifiseres av søker

Beløp

Spesifiseres av søker

Beløp

Arbeid (dugnad*)
Materiell (forbruk)

Total sum**
Finansieringsplan
Egeninnsats (arbeidstimer x 300,-)
Egeninnsats (kontantinnskudd)
Troms fylkeskommune (max 50 % av totale
kostnader)
Eksterne finansieringskilder

Total sum**

* Sats for dugnadstimer er satt til kr 300,- pr time.
** Total sum i kostnadsplan skal være lik total sum i finansieringsplan.

10. Vedlegg som skal følge søknaden
Følgende vedlegg skal legges ved søknaden:
 Oversiktskart i M 1:50 000 (Norge) som viser plasseringen av området.
 Detaljplan/skisse for tilretteleggingstiltaket, gjerne i målestokk 1:1000-1:10000.
 Skriftlig tillatelse fra grunneier.
Bygging, graving o.l. i naturen må skje iht kulturminneloven og plan- og bygningsloven.
Det forutsettes at nødvendige tillatelser innhentes før tiltaket iverksettes.
11. Regnskaps- og rapporteringsplikt
Søkere som får innvilget tilskudd er forpliktet til å levere dokumentert regnskap og rapport
etter de retningslinjene som blir formidlet gjennom tilsagn.

12. Signatur
Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av tilskudd.
Dato:
Underskrift:

Vedlegg: Retningslinjer for tildeling av tilskudd til fysisk
tilrettelegging for friluftsliv - 2013
Formål
Hvem kan søke
Hva kan støttes

Medvirke til lavterskel fysisk aktivitet og tilrettelegging for friluftsliv i
nærmiljøet.
Frivillige organisasjoner, kommuner og interkommunale friluftsråd.
Fysisk tilrettelegging som fremmer friluftsliv i nærmiljøet.
Tilrettelegging som fremmer lavterskel fysisk aktivitet og friluftsliv for
alle prioriteres.
Eksempler på hva kan støttes:
Tilrettelegging i forbindelse med eksisterende turløyper/ turområder
som raste- og bålplasser, fiskeplasser, klopping, enkle bruer,
tilrettelegging omkring kulturminner, utsiktspunkt, gapahuk/lavvo etc.

Hva støttes ikke

Eksempler:
 Drift og vedlikehold.
 Aktivitetstiltak

Støttenivå

Det kan gis tilskudd inntil 50 % av tiltakets totale kostnader. Pengene
utbetales etterskuddsvis.
Dersom det søkes tilskudd fra andre enn Troms fylkeskommune, må det
fremgå hvem dette er. I de tilfeller hvor andre allerede har innvilget
tilskudd, må dokumentasjon på dette vedlegges.

Vilkår

Krav til søknad
Søknadsfrist
Søknaden sendes
Rapportering
Kontaktperson

Fysisk tilrettelegging skal komme allmenheten til gode.
Troms fylkeskommunes søknadsskjema skal benyttes.
15. mai 2013

postmottak@tromsfylke.no
Mottakere av tilskudd skal rapportere i tråd med Troms fylkeskommunes
rapporteringsskjema og tildelingsbrev. NB! Alle kvitteringer eller annen
dokumentasjon av utgifter må følge med regnskapet.
Toril Skoglund, tlf.: 77 78 81 79, e-post: toril.skoglund@tromsfylke.no

SØKNADSSKJEMA
Skilting og gradering av turløyper i Troms
Søknaden endes til: postmottak@tromsfylke.no innen 15. mai 2013.

1. Søker
Søker:

Kontaktperson:

Adresse:

Postnr.:

Bankkonto nr.:

Tlf.:

Poststed:
E-post:

Organisasjons nr.:

2. Beskrivelse av tiltaket
Prosjektnavn:
Lokalisering (navn på området):

Kommune(r):

Beskriv tiltaket:

Informasjon om lokal prosjektorganisering (hvilke parter er med og hvilke roller har de
forskjellige parter?):

3. Søknadsbeløp
Total kostnad kr:

Søknadsbeløp kr:

Planlagt oppstart uke/ år:

Planlagt ferdig uke/ år:

4. Budsjett for søknadsåret 2013
Innkjøp av standardiserte skilt*
Skilt med 1 tekstlinje km – pil og piktogram
Skilt med 2 tekstlinje km – pil og piktogram
A4 tavle liggende eller stående med gravering - treverk
A3 tavle liggende eller stående med gravering - treverk
Tavle med innvendig mål 50x70 (Vassenden) - treverk
Startpunkttavle (liten) - treverk
Startpunkttavle (stor) - treverk

Ca. pris
inkl. mva.*

Antall

Total pris

Antall

Totalt

475,550,1 100,1 400,2 200,11 000,16 000,-

SUM kostnader skilt

Andre kostnader
Frakt
Utarbeiding av gradering- og skiltplan
Utarbeiding av innhold til tavler og startpunkt (inkl. evt.
oversetting til annet språk)
Jobbing i felt
Markedsføring/ kommunikasjon (turkort, internett,
medieomtale)
Produksjonskostnader til informasjonsmateriell

Timepris**
300,300,300,300,300,-

Totalt andre kostnader

Totale kostnader skilt + andre kostnader
* Det oppfordres til å velge leverandør av skilt og tavler lokalt hvis mulig. Veiledende priser for skilt og
tavler er basert på ca-priser fra Asker Produkt (vekstbedrift i Akershus). De kan være behjelpelig med
praktisk veiledning overfor andre vekstbedrifter i andre deler av landet, men prisene vil uansett kunne
variere noe.
** Sats for dugnadstimer er fastsatt fra Gjensidigestiftelsen til kr 300,- pr time. Et godt alternativ til
tretavler, særlig i bynære områder, er metalltavler. Disse er noe dyrere i innkjøp men vil kreve mindre
vedlikehold. Eks. på leverandør er www.arkeoplan.no. Andre leverandører finnes også.

5. Finansieringsplan:
Beløp:
Søknadssum:
Egne midler:
Dugnadsinnsats:
Kommunale midler:
Andre midler:
Total finansiering:

6. Markedsføring og dokumentasjon av bruk
Hvordan vil dere markedsføre turløypa?
Hvilke tiltak vil dere gjennomføre for å øke
bruken av turløypa?
Hvordan vil dere dokumentere bruken av
løypa?

7. Eiendomsstatus (kryss av):
Statlig
Kommunal
Privat (eid av søker)
Privat (ikke eid av søker)
Annet

Sikrings- /vernestatus (kryss av):
Sikret område for friluftsliv
Vernet etter naturvernloven
Ingen sikrings-/ vernestatus
Bruksavtale turvei
Bruksavtale tursti
Annen avtale
Annet

8. Vedlegg som skal følge søknaden
For alle søknader skal følgende dokumentasjon legges ved søknaden:
1. Oversiktskart i M 1:50 000 (evt. annen målestokk) som viser områdets beliggenhet, og
hvilke aktuelle stier og løyper som skal skiltes (oversikt over plassering og antall skilt)
2. Plan for drift og vedlikehold (med ansvarsfordeling)
3. Grunneier tillatelser må være på plass før iverksetting av tiltaket. Det er krav om
grunneieravtaler der det skal gjøres fysiske tiltak som oppsetting av skilt, startpunkttavle,
enkel klopp etc. på minst 10 år.

9. Regnskaps- og rapporteringsplikt
Søkere som får innvilget tilskudd er forpliktet til å levere regnskap og rapport etter de
retningslinjer som blir formidlet gjennom tilsagn.
Ufullstendige søknader vil ikke tas i betraktning ved tildeling av tilskudd.

Dato:

Underskrift:

VEDLEGG: ORGANISERING OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING
Formålet er å legge til rette for gode naturopplevelser for alle. Vi ønsker med dette å skape økt
trivsel, økt hverdagsaktivitet, økt helsegevinst og en mer attraktiv region. Godt merkede løyper er
tenkt å komme både lokalbefolkning og turister til gode.
Midlene som lyses ut er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Troms fylkeskommune. Til
sammen er det satt av kr 2,0 mill. til formålet i 2013.

Prosjekt- og tildelingsgruppe for Troms:
Denne gruppen skal behandle prosjektsøknadene. Det legges opp til en kort og effektiv
behandlingsprosess. Gruppen er satt sammen av en representant fra Troms fylkeskommune,
en representant fra FNF-Troms og en representant fra Nordnorsk Reiseliv AS.
Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner, kommuner og friluftsråd kan stå som søker. Det forutsettes et lokalt
samarbeid mellom frivillige organisasjoner, kommune/ friluftsråd, grunneiere og
næringsliv/reiseliv. Bedrifter og privatpersoner kan ikke stå som søker.
Det kan gis støtte til følgende:
 Skilt, merkepåler, infotavler for skilting, gradering og merking av turløyper
 Produksjon av informasjonstavler/ plakater, brosjyrer/turkort, web-basert info etc.
 Arbeid i felt (oppsetting av stolper, skilt osv)
Nivå/type:
 Fokus på prosjekter i nærheten av bo- og tettstedsområder
 Rundløyper om mulig
 Alle graderinger/vanskelighetsnivå
 Aktiviteter/løyper for vandring, sykling, ski (langrenn og tur/topptur), padling og
klatring (startpunktskilt/info)
Krav til søknader:
 At skiltmalen fra Innovativ Fjellturisme brukes. Se www.merkehandboka.no.
 Egeninnsats (dugnad el. egne midler) på 50 %. Gjensidigestiftelsen og Troms
fylkeskommunes bidrag utgjør den andre 50 % i hvert lokale tiltak. (Eks.: direkte
kostnader på kr 50 000,- dekkes av midler fra prosjektet, mens dugnadsinnsats verd
kr 50 000,- synliggjøres.)
 At det foreligger grunneieravtaler før iverksetting (Tips: Bruk avtalemal fra
Friluftsrådenes landsforbund http://www.friluftsrad.no/file=2843). Det oppfordres til
å velge områder hvor grunneierforholdene er avklarte.
 At eierskap til skilting etc. og ansvar for vedlikehold er avklart.
 Det skal være et lokalt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, reiseliv,
grunneiere og kommune.
Prinsipp for tildeling:
 Vi skal legge til rette for at flest mulig lokalsamfunn skal nyte godt av midlene
 Fokus på eksisterende nærturløyper/-stier/ -områder








Vi setter krav til lokalt samarbeid (organisasjoner, kommuner, grunneiere,
innbyggere og reiseliv)
Prioritet for prosjekter med tilrettelegging for universell utforming (tilrettelegging for
funksjonshemmede)
Det settes krav til egeninnsats (50 % i forhold til søknadsbeløpet)
Det settes ingen maksgrense på totalbeløp
Midler som ikke blir brukt blir tilbakeført til prosjektet og tildelingsgruppen fordeler
ut ikke-brukte midler til andre søkere
Midlene må være brukt opp senest 1. november året etter tildeling (2014), ellers
tilbakeføres de til prosjektets pott.

Utbetaling
Prosjekt som får tildelt midler kan få 75 % utbetalt ved innsendelse av en kort delrapport
med dokumentasjon over medgåtte utgifter. De resterende 25 % utbetales etter at
sluttrapport med turbeskrivelse, bilder, GPS-tracking og grunneieravtale er levert.
Grunneieravtale
Avtale med grunneier om rett til å bruke og vedlikeholde løypa i minst 10 år må inngås og
legges ved sluttrapporten for prosjektet.
Frister
 Søknadsfrist 15. mai 2013. Søknadene behandles innen første halvdel av juni 2013.
 Søknaden sendes pr e-mail til: postmottak@tromsfylke.no
Merkekurs
Det forventes at de som får tilskudd deltar på kurs i praktisk skilting og merking. Tid og sted
for slike kurs vil bli avklart når vi vet hvor mange som har fått midler, og hvor søkerne er
lokalisert.
Kontaktpersoner:
Toril Skoglund
Telefon: 77 78 81 79
E-post: toril.skoglund@tromsfylke.no
Vibeke Skinstad
Telefon: 77 78 82 07
E-post: vibeke.skinstad@tromsfylke.no
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