
1 
 

Veiledning - Utfylling av søknad om støtte til friluftsliv  
 
Dette er en enkel veiledning for å vise hvordan dere går frem for å søke om støtte til mindre 
tilretteleggingstiltak for friluftsliv i Trøndelag fylkeskommune.  
 
Den søknadsmalen som møter dere i www.regionalforvaltning.no er kun en midlertidig mal.  
Ettersom alle felt må «fylles ut», har vi under beskrevet hvilke felt som må besvares, og hvilke som 
kun trenger et punktum for å oppfylle kravet om «utfylling». 
 
Nye retningslinjer for støtteordningen Fylkeskommunale friluftsmidler ble vedtatt av Fylkestinget den 
28.2.2018 sak 17/18. Søknadsfrist er 1.mai. (Fra 2019 er fristen 1.februar.) 
 
 

Elektronisk søknad 
For å kunne søke på midlene må du sende inn søknad elektronisk via www.regionalforvaltning.no 
(RF13.50). For å sende inn søknad elektronisk må du være registrert i RF13.50 som organisasjon. 
Dersom du ikke er registrert i RF13.50 gjør du følgende: 

1. Trykk på denne linken: www.regionalforvaltning.no  
2. Registrer deg som bruker, under Registrering til venstre på siden.  
3. Logg deg inn, finn Ny søknad til venstre på siden, og velg støtteordning for Trøndelag. Søk 

opp eller scroll til du finner den støtteordningen for friluftsliv som du ønsker å søke på, og 
start utfyllingen av elektronisk søknad.  

 
 

Beskrivelse av hva som må fylles ut på de forskjellige fanene 
Denne beskrivelsen kan være grei å ha foran seg, mens dere sitter og fyller ut søknaden, da den tar 
for seg alle fanene i søknaden. 
 

1. Søknadsopplysninger 

 
 
I denne fanen må dere fylle ut: 

1. Prosjektnavn, med en god beskrivende prosjekttittel 
2. Søknadsbeløp 
3. Skrive inn en kort prosjektbeskrivelse (maks. 500 tegn) 

 

http://www.regionalforvaltning.no/
http://www.regionalforvaltning.no/
http://www.regionalforvaltning.no/
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2. Kontaktopplysninger 

 
 

1. Søker/prosjektleder: Her må dere fylle ut alle feltene inkludert organisasjonsnummer og 
bankkontonummer. 

2. Kontaktperson/prosjektleder: må fylles ut, men dette kan være samme person. 
 

3. Ved å krysse av i dette feltet og trykke Lagre vil informasjonen legge seg i kontaktregisteret 
deres, og kan enkelt søkes opp og kopieres inn i senere. Dette kan f.eks gjøres hvis man skal 
legge inn samme person som både kontaktperson og prosjektleder. 
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3. Prosjektbeskrivelse 

 
Her er det 6 underfaner som skal fylles ut, men ikke alle boksene må besvares.  
 
Bakgrunn  
Bakgrunn: Besvares (inntil 8.000 tegn) 
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Mål 
1. Resultatmål: besvares så godt som mulig. Resultatmålene skal være konkrete, realistiske og 

målbare. 
2. Effektmål og Måleindikatorer: disse trenger dere ikke besvare, men dere må sette et 

punktum (.) som vist på bildet under. 
 

 
 
Aktiviteter/målgrupper 

Aktiviteter og Målgrupper: begge besvares. 
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Organisering 
1. Forankring: trenger ikke fylles ut, men dere må sette et punktum (.) som vist på bildet under.  
2. Prosjektorganisering og Samarbeidspartnere: begge fylles ut 
3. Fylles ut etter beste evne. 

 

 
 
Tids-/milepælsplan 

1. Start- og sluttdato fylles ut.  
2. Kryss av for om milepælsplan er lagt ved søknaden. 
3. Beskriv tidsplanen nærmere her. 
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Nasjonale mål 
Besvares etter beste evne. Kryss av for den/de som passer for prosjektet, og hvilket geografisk 
område prosjektet gjelder. 
 

 
 
 

4. Økonomi 

 
 
Her skal alle underfaner fylles ut.  
 
Tidligere offentlig støtte: alle må svare på om de har mottatt offentlig støtte de siste tre årene, og 
evt hva slags støtte dere har mottatt. 
 
Kostnadsoverslag:  
Bildet ser slik ut når du kommer inn første gang.  

 
 
Dere må legge til minst en ny rad for å kunne fylle inn hovedkostnadsartene i prosjektet, og kan også 
redigere antall år som vises.  
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1. Trykk på Legg til ny rad for å legge til rader per hovedkostnadsart. Dersom dere legger til 
flere rader enn dere trenger, kan disse enkelt fjernes ved å merke dem etter på og trykke 
Slett rad (merket) 
 

2. Oppsettet viser automatisk 3 år, dersom dere ønsker at kun ett år vises, kan dere bruke 
pilene som er merket med rød ring, for å redusere til 1 (ett) år, for deretter å trykke 
Oppdater år. 

 

MERK: Husk å trykke   eller  for å lagre endringene.  
 

 
 
Eksempel på innlegging av kostnadsplan.  

1. Legg til ny rad (Gjenta for å få så mange rader dere trenger)  
2. Gi budsjettposten(e) et beskrivende navn. 
3. Fyll inn kostnader per budsjettpost 
4. Trykk Oppdater sum for å få opp totalsummen 

 

MERK: Husk å trykke   eller   
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Finansieringsplan:  
Her gjelder det samme som for fanen Kostnadsoverslag, både når det gjelder endring av hvor mange 
år som skal vises, og hvordan man legger inn finansieringsposter.  
Bildet ser slik ut når du kommer inn første gang. 
 

1. MERK: Totalsum for kostnadstallene vi la inn i eksempelet over vil være synlig når vi kommer 
til finanseringsfanen.  

 
 
 
Legg til en rad for hver av aktørene som er med å finansiere prosjektet, fyll inn hvem som er med på 
å finansiere prosjektet, og med hvor mange kroner.  
MERK: Innlagt finansieringsplan skal fullt ut finansiere alle kostnader. Mao. sum finansiering = sum 
kostnader 
 
 
 

5. Geografi 
Kryss av for en eller flere kommuner, hvor aktivitetene i prosjektet skal foregå. 
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6. Vedlegg 

 
 
Husk å legge ved nødvendige vedlegg, gode kart og plantegninger. Max 40 MB per vedlegg. 
 
Følgende fire vilkår må dokumenteres i søknaden eller i egne vedlegg: 

1. Skilting og merking skjer etter Merkehåndboka og manual i Turskiltprosjektet  
2. Merkede stier og løyper legges inn i Kartverkets database for tur- og friluftsruter (RettiKartet)  
3. Tilrettelegging skjer ikke før grunneieravtaler for 10 år er innhentet 
4. Drifts- og vedlikeholdsplan for 10 år skal utarbeides og følges 

 
 

 

 
Lagre, avslutt og Send inn 

Når alt er fylt ut, og alle nødvendige vedlegg er lagt ved, klikker dere på  nederst i 
fanen som heter Vedlegg. 
Klikk på hovedfanen Søknader øverst for komme til en oversikt over søknader som er under utfylling.  

 
 

Her vil dere finne igjen søknaden deres, og kan sende den inn ved å trykke på knappen   
Når dere trykker send inn, utføres det en kontroll på at alle felter er fylt ut. Dersom det er noe 
mangler, får dere opp en feilmelding, og kan enkelt korrigere eventuelle mangler, før dere lagrer 

endringer, og prøver  på nytt. 
 
 
Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden: 
Oddveig Bredesen, tlf 415 42 249, e-post: oddbr@trondelagfylke.no 
Thor Brandt, tlf 995 42 452, e-post: thobr@trondelagfylke.no 
 
Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer:  
Bjarne Bull-Berg, tlf 45 02 39 35, E-post: bjabu@trondelagfylke.no 
 
 
Lykke til! 
 

sip:bjabu@trondelagfylke.no

