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OMS-2010-2 Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2010.
Tilbud om inntil kr 2 millioner til prosjekt - Verdal 2012 et nyskapings- og
utviklingsprosjekt
Vi viser til Deres søknad, datert 16.02.2010 og til Fylkesrådet i Nord-Trøndelag sin
behandling av FR-sak10/49.
Det er fattet følgende vedtak:
1.

Fylkesrådet bevilger kr 2 mill til prosjektet "Verdal 2012 —et nyskapings- og
utviklingsprosjekt" for prosjektåret 2010.

2.

Fylkesrådet vil arbeide politisk sammen med Verdal kommune med tanke på ekstra
tilførsel av omstillingsmidler fra KRD over kap. 551 post 60 for årene 2011 og 2012.

3.

Videre støtte til prosjektets aktiviteter i 2011 og 2012 vil bli vurdert ut fra prosjektets
utvikling og resultat i 2010, samt en vurdering av utfordringsbildet pr. 01.01.2011 og
om fylkeskommunen får tilført ekstraordinære omstillingsmidler over kap. 551 post 60
for årene 2011 og 2012.

Godkjent kostnadsoverslag for prosjektet i 2010 er kr 6 000 000, fordelt på følgende
hovedposter:

Tilbud om tilskudd gis under forutsetning av at nedenforstående vilkår oppfylles;
1. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planene som er lagt fram. Eventuelle
endringer skal godkjennes av fylkeskommunen.
2. Prosjekter som gis støtte skal ha en kjønnsbalansert representasjon i henhold til
Lov om likestilling mellom kjønnene.
3. Prosjektet må ikke settes i gang før finansieringen er ordnet.
4. Tilskudd bortfaller dersom prosjektet ikke har startet opp innen 1 år fra tilbudsdato.
5. Tilskuddet er gyldig tilsagnsåret pluss tre år. Prosjektet må være avsluttet og
utbetalingsanmodning innsendt innen 01.11.2013.
6. Det skal føres spesifisert regnskap for prosjektet. Regnskapet skal settes opp slik at det
kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet.
7. Eget arbeid skal dokumenteres med antall timer og timekostnader. Godkjent timekostnad
for de som bidrar i prosjektet er 1 promille av *nominell årslønn, begrenset oppad til kr.
600,- pr. time. For dugnadsinnsats beregnes timesatsen til inntil kr. 150,-.
Med "nominell årslønn" forstås avtalt årslønnved utgangenav aktuelt kalenderår, ekskl. arbeidsgiveravgiftog sosiale
utgifter. Nominell årslønn inneholder ikke variable lønnsytelsersom overtid etc

Dersom prosjektet ikke blir gjennomført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil
tilskuddet bli tilsvarende redusert.
8. Anmodning om utbetaling sendes til fylkeskommunen. Tilskuddet utbetales som
hovedregel i to terminer. Første del kan utbetales når halvparten av prosjektet er
ferdig. Det kan da utbetales tilskudd tilsvarende den prosentandelen av
tilskuddsgrunnlaget som er gått med (inntil 75%). Søknad om delutbetaling må
inneholde spesifisert regnskap og kort statusrapport som kan sammenholdes med
kostnadsoverslaget. Resten utbetales når prosjektet er fullført, vilkårene er oppfylt,
revidert regnskap og skriftlig rapport er sendt inn.
Det vises til vedlagt utbetalingsskjema.
9. Nord-Trøndelag fylkeskommune har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene for
tilskuddet overholdes. Verdal kommune plikter å gi de opplysningene som
fylkeskommunen forlanger. Som et minimum ønsker fylkeskommunen å drøfte
framdriften av prosjektet med Verdal kommune hver 6. måned.
10. I henhold til §17 i Statens bevilgningsreglement tas forbehold om adgang for
Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene.
11. Ved omtale av prosjektet, for eksempel i pressen, skal det opplyses at NordTrøndelag fylkeskommune har støttet prosjektet.

Side 2

Verdal kommune må innen 3 mnd. fra tilbudsdato bekrefte overfor Nord-Trøndelag
fylkeskommune at tilbudet aksepteres på de vilkår som er satt, ellers faller tilbudet
bort.
Vedlagte aksept/avtale underskrives og returneres til Nord-Trøndelag fylkeskommune,
Fylkets Hus, 7735 Steinkjer.
Når det gjelder utbetaling, ber vi om at vedlagte utbetalingsskjema fylles ut.
Eventuelle spørsmål kan rettes til fylkeskommunen.
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