Fyll ut, lagra og send søknad med vedlegg til post@vlfk.no.
Merk emnefeltet i e-posten med "2021/21019. Søknad om tilskot til
trafikktryggingsplanar".

Tilskot til utarbeiding av kommunale trafikktryggingsplanar. Søknadsskjema 2022.
Informasjon om søkjar
Namn på kommune:
Adresse:
Postnr./-stad:
Org.nr.:
Kontonr.:

Kontaktperson i kommunen:
E-post kontaktperson:
Telefonnr. kontaktperson:

Kva er plantype og planperiode for gjeldande/siste trafikktryggingsplan for kommunen?
Kva forankring har planprosessen administrativt
og politisk?

Skildra her:

Korleis er planarbeidet organisert?
Stikkord for organiseringa kan vera
prosjektleiing, deltaking i eventuelle arbeids-,
ressurs- og styringsgrupper, rolledeling og
samhandling.
Korleis legg de opp til medverknad i
planarbeidet, og frå kven?

Skildra her:

Gi ei kort, tidfesta skildring av viktige milepålar i
planarbeidet

Skildra her:

Viss de skal nytta konsulent:

Skildra her:

Forankring og planprosess

Kva arbeids-/rolledeling skal det vera mellom
kommunen og konsulent?:
Viss de ikkje skal nytta konsulent, skriv «Ikkje
aktuelt» eller tilsvarande.

Skildra her:

Fyll ut:

Kostnadar og finansiering
Tilskot frå ordninga skal gå til utarbeiding/revisjon av kommunale trafikktryggingsplanar. Det vert opna for at kommunane kan nytta midlar til utgreiingar, delrapportar og
liknande som er naudsynt for å sikre eit godt fagleg grunnlag for planen.
Kommunane kan søka om inntil kr. 150 000 i tilskot frå ordninga. Det er stilt eit krav til eigendel på minimum 50 prosent av totalkostnad. Vert sluttkostnad for tiltaket redusert i
høve til totalkostnad i søknad, vert det fylkeskommunale tilskotet redusert med tilsvarande prosentdel.
Før inn søknadssum, venta kostnader ved tiltaket og tenkt finansiering, inkludert tilskotssum og kommunal eigendel. Kostnadar skal vere eks. mva.
Samla kostnadar (eks. mva):

Fyll ut:

Eigendel:

Fyll ut:

Søknadssum (tilskot frå Vestland fylkeskommune) (inntil 50 prosent av totalkostnad)

Fyll ut:

Vedlegg til søknaden
Ver vennleg å legga til følgjande vedlegg:
•
•
•

Gjeldande/siste godkjente ts-plan for kommunen
Eventuell dokumentasjon på budsjett/venta kostnadar for planprosessen
Andre vedlegg som er relevante

Stadfesting av vilkår
Søkjar (kommunen) har gjort seg kjend med vilkår og retningslinjer for tilskotsordninga, slik desse kjem fram av nettsida for tilskotsordninga.
Namn/signatur:
Stad/dato:

