
Søknadskjema prosjektgaver 

Berg Sparebank sitt gavefond benyttes til gode lokale prosjekter drevet fram av lokale lag og 
foreninger. Privat personer kan ikke søke om prosjektgave da søker må være registrert med 
organisasjonsnummer.  

Det er anledning til å søke om prosjektgaver til allmennyttige formål hele året. Prosjekter rettet mot 
barn og unge gis høy prioritet. 

• Formålet det søkes om støtte til må etablere noe av varig verdi. Søknader som primært er til dekning
av driftskostnader uten at det bygges noe av varig verdi prioriteres ikke.

• Det kan søkes om nødvendig tilskudd for å realisere hele prosjekter, men det er også anledning til å
søke til prosjekter der vår støtte inngår kun som deler av finansieringen, eksempelvis at vi er flere 
som løfter i flokk.

• Formålet det søkes om støtte til skal primært ikke gå inn på oppgaver som naturlig er det
offentliges ansvar.

• Det gis primært ikke støtte til kommersielle aktører.
• Det gis primært ikke støtte til aktiviteter/prosjekter som kan oppfattes som politiske, herunder

rekruttering til en spesifikk politisk- eller livssynsretning.

For behandling av søknaden er det viktig at søknaden er komplett før den sendes inn. 

Søknadene behandles av bankens styre i styremøter som avholdes i mars, april, juni, august, oktober og 
desember.  

Søknaden må være mottatt i god tid før styremøte. 

Navn på organisasjon som søker: 

Adresse: 

Organisasjonsnummer: 
Kort beskrivelse av søker: 

Kontaktperson søker: 
Kontaktinformasjon e-post og telefon.nr. 

Kontonummer: 
Vedlegg: 
Siste godkjente årsregnskap må 
vedlegges. List opp hvilke andre vedlegg 
som er lagt ved søknaden. 



Bakgrunn for søknaden: 



 
 

 

 

Beskrivelse av prosjektets formål: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



 
 

Prosjektplan 
 

 
Hva skal gjøres: 
 
 
 
 
Hvem utfører: 
 
 
 
 
Tidsplan: 
 
 
 
 
 

 

 

Kostnader og finansiering 
Det er obligatorisk å fylle ut budsjettet. Ligger eget budsjett vedlagt må tallene legges 
inn her. 

Kostnadsbudsjett Finansieringsplan* 

 

 

Kostnad Beløp Finansiering Beløp 

    

    

    

    

    



 
 

 

 

 

 

 

*Finansieringsplan – dette tas med i oversikten: 

Hvem andre det søkt om støtte fra – beløp – status søknad. 

Mulig momskompensasjon  

Mulige spillemidler (tippemidler) 

 

 

Søknaden sendes til: firmapost@berg-sparebank.no 

 

Kostnad Beløp Finansiering Beløp 
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