SØKNAD OM MIDLER FRA TRONDHEIM SENIORRÅD
Det kan søkes støtte til: helsetiltak (ulike typer trening og aktiviteter for eldre), sosiale tiltak
(kursvirksomhet, tilstelninger og turer med program), velferdstiltak (transport, besøksordninger etc.)
Søknadsfrist: 1. mars
Eventuelle spørsmål kan rettes til Bystyresekretariatet på tel. 953 30 000
Søknad m/vedlegg sendes: Trondheim kommune, Bystyresekretariatet v/Trondheim seniorråd,
Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim
Organisasjonens navn:
Adresse:
Organisasjonsnummer:
Kontonummer:
Leder:
Adresse:
Telefon:
E-post:
Tiltakets kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
E-post:
Hovedorganisasjon:
Lagets medlemstall:
Søknadssum:
Kort beskrivelse (hvilken type tiltak, tidspunkt, ca antall deltakere)

Budsjett for tiltaket

Inntekter

Utgifter

Egenandeler

Materiell

Lokallagets innsats

Informasjon

Støtte fra hovedorganisasjon

Honorar

Midler fra Trondheim seniorråd

Personlige hjelpere

Andre kommunale midler

Lokalleie

Midler fra fylkeslegen

Transport

Annen inntekt

Annen utgift

TOTAL

TOTAL

Merknader til budsjett:

Vi gjør oppmerksom på at midler kan bli forlangt tilbakebetalt ved manglende rapportering/regnskap.
Årsberetning og revidert regnskap for organisasjonen skal vedlegges søknaden.
Søknader som innkommer etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

Sted

Dato

Tiltakets kontaktperson

Leder

RETNINGSLINJER FOR TILDELINGER FRA TRONDHEIM SENIORRÅD
Vedtatt 7.5.2008, sist revidert 23.8.2017

1. Søker
Trondheim seniorråd kan tildele midler til eldres egne lag og organisasjoner i Trondheim kommune,
som arrangerer aktiviteter for eldre mennesker.
2. Tildelinger
Det gis tilskudd til spesifiserte aktiviteter for eldre, ikke til generelle søknader og ordinær drift. En
organisasjon bare kan få støtte til ett enkelt tiltak pr år. Tiltaket må være i regi av organisasjonen som
søker midler. Søkere som ikke får støtte fra for eksempel en hovedorganisasjon eller bedriften
foreningen er tilknyttet, vil blir prioritert. Videre prioriteres tiltak som går over lengre tid.
Det kan søkes om støtte til:
1. Helsetiltak; som ulike typer trening og aktiviteter for eldre.
2. Sosiale tiltak; som kursvirksomhet, tilstelninger og turer med program.
3. Velferdstiltak; som transport, besøksordninger etc.
3. Søknadskrav
I søknaden skal det klart fremgå hva slags tiltak det søkes om midler til, og hvilken sum det søkes om.
Det stilles normalt krav om at minst 75% av kostnadene knyttet til tiltaket dekkes av egenandeler og
støtte fra lokallag/hovedorganisasjon. Det kan ikke påregnes at støtte fra Trondheim seniorråd vil
utgjøre resterende finansiering. Fordelingen av midler fra Trondheim seniorråd vil avhenge av antall
søknader som kommer inn.
Organisasjonens reviderte regnskap for forrige driftsår, samt budsjett for tiltaket det søkes midler til,
skal følge søknaden.
I søknaden må det gis opplysninger om det er søkt tilskudd fra bedrifter, organisasjoner og/eller andre
organ.
Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden
Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg er offentlige dokumenter. Eventuelle sensitive
opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.
Mislighold
Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd.
Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim
kommune.
Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars. Søknader som innkommer etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.
Søknad om tildelinger behandles fortrinnsvis på Trondheim seniorråds aprilmøte. Det bevilgede
tilskudd utbetales innen 1. juni.
Regnskap og rapport fra tiltaket sendes Trondheim seniorråd så snart tiltaket er gjennomført og
senest innen 1. februar påfølgende år.

