
Søknad om tilskudd til prosjekter
innen økologisk landbruk 

LDIR-503 B Landbruksdirektoratet - Søknad om tilskudd til prosjekter innen økologisk landbruk
side 1 av 2

Postboks 8140 Dep
N-0033 Oslo
Telefon 78 60 60 00
postmottak@landbruksdirektoratet.no

ve
rs

jo
n 

1.
8 

- 0
5.

07
.2

01
7

2. Prosjekttittel

5. Prosjektsammendrag (gi et kort sammendrag)

Beskriv formål, målgruppe, viktigste tiltak og forventet resultat. Landbruksdirektoratet offentliggjør prosjektsammendraget. Du skal legge ved en utfyllende 
prosjektbeskrivelse, jf. punkt 6.

1. Grunnopplysninger

Prosjekteier

Navn Organisasjonsnr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E--postadresse Telefonnr. Kontonummer (11 siffer)

Prosjektansvarlig

Navn E-postadresse

Prosjektleder

Navn E-postadresse

3. Prosjektperiode
Prosjektperioden inkluderer også sluttrapportering.

4. Totalkostnader Søknadsbeløp
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7. Finansieringsplan (i 1000 kr.)

Finansieringskilder år år år Sum

Søker
Landbruksdirektoratet

Egen finansiering
(spesifiser)

Annen finansiering 
(spesifiser)

Sum finansiering

Er oppført finansiering fra andre avklart på søknadstidspunktet?

8. Vedlegg

Prosjektbeskrivelse er obligatorisk og skal vedlegges, jf. punkt 6. Oppgi evt. andre vedlegg her.

Antall vedlegg

Hvilke vedlegg

9. Underskrift
Sted og dato Underskrift prosjektansvarlig

6. Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse skal ha følgende innhold og nummerering:

1. Bakgrunn for prosjektet, inkludert referanser til tidligere arbeid som er utført på området.
2. Mål med prosjektet og forventede resultater.
3. Målgruppe(r) og nytteverdi.
4. Tiltak og metode/arbeidsbeskrivelse.
5. Plan for informasjon og formidling av resultater.
6. Framdriftsplan.
7. Organisering og samarbeidspartnere. 
8. Budsjett: Budsjettet skal omfatte totalkostnader og settes opp i tabell. Mva-registrerte virksomheter skal oppgi nettokostnader ekskl. 

merverdiavgift. Øvrige skal oppgi bruttokostnader inkl. merverdiavgift.
                      ✓  Fordel kostnader på tiltak. Spesifiser kostnader per tiltak på lønn, kontorhold, kjøp av tjenester, utstyr, reiser, kurs og møter                                 
                          og eventuelt andre kostnader.       
                      ✓  Beskriv grunnlaget for beregning av de ulike kostnadene.
9.     Risikovurdering om måloppnåelse og evt. risikoreduserende tiltak.
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