SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOLKEHELSETILTAK 2019
Søknadsfrist 15. mars 2019
Aktuelt for:
Frivillige lag og organisasjoner, grupper og velforeninger.
Formål:
Personer, lag og foreninger som satser på helseopplysning, holdningsskapende arbeid, helsefremmende tiltak og
aktiviteter innenfor områdene:
a) Fysisk aktivitet og naturopplevelse, stimulerer til fysisk aktivitet blant inaktive.
b) Kosthold og ernæring
c) Overvekt og fedme
d) Tobakk
e) Alkohol og rusmidler
f) Psykisk helse
g) Aktivitet som skaper nye møteplasser for uorganiserte grupper

Søkers navn:

_______________________________________________________

Adresse:

_______________________________________________________

Postnr./sted:

_______________________________________________________

(Forening, gruppe, institusjon, enkeltpersoner)

Søknadsansvarlig: _______________________________________________________
Tillitsverv:

_______________________________________________________

Telefon arbeid:

__________________

E-post adresse:

_______________________________________________________

Post-/bankgiro for utbetaling av tilskudd:

Sted og dato:

Telefon privat: __________________

__ __ __ __ . __ __ . __ __ __ __ __

___________________ ____________________________________
Ansvarlig underskrift

Jeg er kjent med søknadskriteriene for tilskudd fra Haugesund kommune, og er klar over at uriktige eller manglende
opplysninger kan gi redusert eller bortfall av tilskudd.

Beskrivelse av tiltaket: (legg ved eget ark hvis det er behov for å skrive mer utfyllende)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Søknaden skal sendes til:

Haugesund kommune
Postboks 2160
5504 Haugesund
tlf:52 74 30 00 telefaks 52 74 32 52

e-post: postmottak@haugesund.kommune.no

___________________________________________________________________________
Målsetting for tiltaket:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dato for start av tiltaket: ____________________________________________________
Varighet/hyppighet:

____________________________________________________

Forventet antall deltakere/brukere:
Målgruppe:

 Barn

Eget foreningslokale:

________________________________________

 Ungdom  Voksne  Eldre Flerkulturelle gr.  Alle
 Ja

 Nei

Budsjett for tiltaket:
INNTEKTER

UTGIFTER

Inngangspenger/deltakeravg. kr

Annonsering/PR

Kr

Egenandel fra forening

kr

Leie av lokaler og utstyr

Kr

Søkn.sum folkehelsetiltak

kr

Utstyr/materiell etc.

Kr

Andre kommunale midler

kr

Lønn/honorar

Kr

Fylke

kr

Reise og oppholdsutgifter

Kr

Stat

kr

Servering

Kr

Tilskudd andre kommuner

kr

Kr

Sum inntekter kr

Sum utgifter Kr

Spesifisering av inntekter:
Hva består egenandelen av?
Hvis andre kommunale midler, hvilke(n)?
Hvis fylkeskommunalt tilskudd, hva?
Hvis statlige midler, hva?
Hvis tilskudd fra andre kommuner, hvilke?
Skriv evt. andre opplysninger som er relevant for behandling av søknaden:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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4.5 Folkehelsetiltak
Aktuelt for:
Frivillige lag og organisasjoner, grupper og velforeninger.
Formål:
Personer, lag og foreninger som satser på helseopplysning, holdningsskapende arbeid, helsefremmende
tiltak og aktiviteter innenfor områdene:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Fysisk aktivitet og naturopplevelse, stimulerer til fysisk aktivitet blant inaktive.
Kosthold og ernæring
Overvekt og fedme
Tobakk
Alkohol og rusmidler
Psykisk helse
Aktivitet som skaper nye møteplasser for uorganiserte grupper.

Grunnlag:
Tilskudd gis som stimulering til frivillige som ønsker å bidra til bedring av den alminnelige folkehelsen.
Tilskudd vil være en del av kommunens satsing på frivillige i folkehelsearbeidet.
Tilskudd kan ytes til enkelttiltak, en serie av tiltak eller materiell som er nødvendig for å komme i gang
med aktiviteter. Det bør legges opp til lav egenbetaling fra deltakere.
Prioritering og eksempler på hva en kan søke tilskudd til:







Friluftstiltak, utvikle informasjonstiltak, løypeskilt. I sentrale områder og bydeler
Motivasjon og stimuleringstiltak rettet mot inaktive
Tiltak rettet mot barn og unge vil bli prioritert
Tiltak som skaper aktivitet i eksisterende nærmiljøanlegg og områder
Lavterskel mosjon og turgrupper
Kosthold og ernæringstiltak

Søknadsfrist 15. mars
Beregning: Størrelsen på tilskuddet vurderes i hvert enkelt tilfelle og vil være avhengig av de rammer
bystyret setter av til lag og foreninger fra år til år.
Det skal fylles ut et rapporteringsskjema for tildelte tilskudd. Tilskudd som ikke blir benyttet, skal
tilbakebetales.
Informasjon: Henvendelse til Servicesenteret, tlf 52 74 30 00.
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