
        

       

 

 

 

Standardvilkår for tilskuddsordning  
Regionale utviklingsmidler i Trøndelag  

 

• Tilsagnet er gyldig i 3 år fra tilsagnsdato, men kan i særskilte tilfeller forlenges.  

• Du/dere må ikke starte opp prosjektet før finansieringen er i orden.  

• Trøndelag fylkeskommune sitt bidrag til prosjektet skal fremgå, når prosjektet blir 

presentert eller omtalt.  

• Egeninnsatsen i finansieringsplanen kan både være i form av eget arbeid og 

penger. Eget arbeid må du/dere dokumentere ved å bruke en av følgende 

alternativer:  

o Fast pris på kr 700 per time. Dokumenteres med timelister.  

o Faktisk timelønn: Godkjent timekostnad er 1,2 promille av brutto 

årslønn, begrenset oppad til kr 1 100 per time. Her må timeforbruket og 

timesatsen for hver enkelt deltaker i prosjektet dokumenteres gjennom 

timelister og dokumentasjon av årslønn (eks. lønnsslipp). 

• Trøndelag fylkeskommune kan avkorte, annullere eller kreve tilskuddet 

tilbakebetalt dersom:   

o Du/dere ikke oppfyller de vilkår som ligger til grunn for tilsagnet 

o Du/dere ikke gjennomfører prosjektet til oppgitt tid eller kostnad 

o Du/dere endrer planene som lå til grunn for tilsagnet uten å orientere 

fylkeskommunen. 

 
 
Delutbetaling 

• Du/dere må sende inn søknad om delutbetaling via www.regionalforvaltning.no 

• Fylkeskommunen kan maksimalt delutbetale 75 % av tilskuddet, forholdsmessig 

etter påløpte utgifter. Regnskapet må du/dere sette opp slik at vi kan 

sammenlikne det med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet. 

Delutbetalingene avgrenses til den oppgitte støtteandelen som fylkeskommunen 

bidrar med av de totale kostnadene i prosjektet. 

• Søknad om delutbetaling skal også inneholde spesifisert kostnadsrapport og 

statusrapport.  

• Tilskudd utbetaler vi som hovedregel etterskuddsvis.  

 
 

Sluttutbetaling 
• Du/dere må sende inn søknad om sluttutbetaling via www.regionalforvaltning.no. 

Revisorgodkjent regnskap må være vedlagt for tilskudd over kr 200 000.  

• Hvis du/dere ikke er revisjonspliktig, kan regnskapet bekreftes av autorisert 

regnskapsfører.  

• I tillegg til utfylt rapportering i www.regionalforvaltning.no, skal du/dere legge 

ved sluttregnskap og sluttrapport for prosjektet.  

•  
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• Du/dere må selv kontrollere at utbetalt beløp er korrekt. Feil i utbetalt beløp vil 

kunne bli trukket tilbake/etterbetalt. 

 

 

Kontroll 

Trøndelag fylkeskommune og Riksrevisjonen har tilgang til å iverksette kontroll med 

at du/dere bruker tilskuddet slik det er forutsatt. Som tilskuddsmottaker har du/dere 

plikt til å ta vare på regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som 

ligger til grunn for søknaden. 

 

 

Klageadgang 
Det er mulig å klage på vedtaket ifølge forskriftens § 5 og forvaltningslovens § 28.  

Klagefristen er tre uker fra dette brevet er mottatt, jfr. forvaltningslovens § 29. 

Klagen må være skriftlig og bør inneholde relevante opplysninger. Klagen sender 

du/dere til saksbehandler i Trøndelag fylkeskommune. Klageinstans er 

Fylkeskommunens klagenemnd, som fatter endelig vedtak i saken. Med visse 

begrensninger har parten adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. 

Reglene om dette står i forvaltningslovens §§ 18 og 19. Forøvrig gjelder 

forvaltningslovens bestemmelser. 

 


