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Tilskuddsbrev – Universell utforming - Prosjektmidler til kartlegging
av tilgjenglighet i 2019.
Kartverket viser til deres søknad om tilskudd til tiltaket
Det har i denne tildelingsrunden vært stor pågang om midler. I alt er det mottatt søknader om støtte til
20 prosjekter og totalt mer enn 1,5 mill. kr, mens den totale rammen for tilskudd var 1 mill. kr.
På grunn av begrensede midler, og for å nå bredest mulig ut, har vi måttet redusere støttebeløpet til
flere søkere.

Vedtak og betingelser for å motta tilskuddet
Kartverket gir et tilskudd på kr. 75.000
Alle søkere må bekrefte tildelingen og aksepter tildelt beløp inntil 10. mai 2019.
Ubrukte midler vil bli delt ut umiddelbart etter denne datoen.
Kartverket legger til grunn at dere har akseptert bestemmelsene i regelverket og vilkårene i dette brevet
når dere har mottatt tilskuddet. Tilskuddet skal brukes innen utgangen av 2019.
Dersom det blir problemer med gjennomføring av prosjektet på grunn av at tilskuddet er mindre enn
søkt, eller i forbindelse med foreslåtte endringer under «Forutsetninger og kommentarer», må vi få
beskjed.

Forutsetninger og kommentarer
Ingen

Utbetaling
Kartverket vil sørge for at tilskuddet blir utbetalt på følgende måte:


40%
o Prosjektbeskrivelse er sent til Kartverket og har blitt godkjent
o Kurs om kartlegging i regi Kartverket er gjennomført



60%
o Kartleggingsdata er gjennomført i forhold til prosjektbeskrivelse
o Data ble godkjent av Kartverket
o Sluttrapport til prosjektet er levert

For utbetalingen må det stilles faktura til Kartverket. Faktura skal sendes elektronisk (EHF):
o Kartverkets EHF-fakturaadresse er 9908:971040238
o
o
o
o

Kartverkets organisasjonsnummer 971 040 238
Ressurs 50745 / Sven Michaelis
Kartverket Landdivisjon, Koststed 2202 / Geodata
Prosjekt LTG80002

Faktura må stilles uten Merverdiavgift!

Rapportering og regnskap
Tilskuddsmottaker må rapportere underveis og sende inn regnskap og rapporter som viser at midlene er
brukt i overensstemmelse med vedtaket, dette tilskuddsbrevet og retningslinjene i utlysningen.


Underveisrapport:
Det skal sendes inn en kort mellomrapport pr. 31. august 2019.



Sluttrapport:
Det skal leveres sluttrapport senest 1 mnd. etter at tiltaket er gjennomført, senest til 31.
oktober 2019.

Vi minner spesielt om at tilskuddsmottaker skal beskrive hvordan tiltaket har bidratt til forbedre
tilgjengeligheten eller lagt grunnlag til en framtidig forbedring.

Publisering
Det forutsettes at resultater og rapporter kan publiseres på Kartverkets nettsted og at tilskuddsmottaker
kan presentere prosjektet vederlagsfritt på et av Kartverkets arrangementer.

Opplysningsplikt
Som tilskuddsmottaker skal dere gi Kartverket alle opplysninger som har betydning for søknaden. Dette
gjelder enten tilskuddet er utbetalt eller ikke. Dersom dere ikke bruker hele eller deler av tilskuddet,
eller dersom dere ikke gjennomfører tiltaket, må dere gi beskjed til Kartverket så snart som mulig.
Dersom tiltaket, på grunn av store forskjeller på omsøkt og innvilget beløp, ikke kan gjennomføres slik
som beskrevet i søknaden uten vesentlige forandringer, ber vi dere ta kontakt med oss.

Tilbakebetaling av midler
Kartverket kan kreve at dere tilbakebetaler hele eller deler av tilskuddet dersom:








dere, eller noen på deres vegne, gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger til Kartverket,
dere ikke bruker midlene slik dere beskrev i søknaden og budsjettet,
dere ikke bruker midlene i samsvar med vilkårene i tilskuddsbrevet,
dere ikke bruker hele eller deler av tilskuddet dere ikke gjennomfører tiltaket,
dere ikke sender inn rapport og regnskap innen fristen,
Kartverket ikke godkjenner innsendt rapport og regnskap (dette gjelder uansett om tilskuddet er
benyttet eller ikke), eller
Kartverket utbetaler for høyt tilskudd på grunn av feil beregning/utbetaling fra vår side

Kontroll
Kartverket og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, i
samsvar med regelverket, bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

Uriktige opplysninger / endrede planer / avlyste tiltak m.m.
Dersom prosjektet blir forsinket utover tildelingsåret, skal det rapporteres. Vi minner på at midlene må
anvendes i 2019 og ikke kan overføres til neste år.
Manglende rapportering/søknad kan hindre tildeling ved søknad om tilskudd påfølgende år.

Ubenyttede midler
Dersom hele eller deler av det innvilgede tilskuddet ikke vil bli brukt slik det er forutsatt i søknaden og i
dette vedtaket, eller tiltaket ikke blir gjennomført, må dere varsle oss om dette. Midlene kan ikke
benyttes til andre formål enn det de er bevilget til. Beskjed må gis så snart som mulig, og senest i
underveisrapporten, slik at vi kan omfordele midlene til andre formål.

Klageadgang
I følge forvaltningsloven enkeltvedtak truffet av Kartverket påklages til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD). Dere skal sende klagen til Kartverket. Fristen for å klage er 3
uker og løper fra dagens dato.
Vennligst oppgi vårt saksnummer i all korrespondanse om denne saken.

Med vennlig hilsen,
Sven Michaelis
Prosjektleder

Kari Buset
Fylkeskartsjef / Molde

Dette brevet er godkjent elektronisk, og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.

