Troms fylkeskommune Samferdselsutvalget som trafikksikkerhetsutvalg.

Søknad om støtte til holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid i Troms 2003.
Søknadsfrist 1. mal 2003.
Navn på søker:
Adresse: .....................................
Telefon: .....................................................................................................
E-post: .....................................................................................................
Beskrivelse av tiltaket med tidsplan;

Samlet kostnadsoverslag: kr: ...........................................................................
Det søkes om støtte kr:
Hvor mye ytes av søkeren i form av egeninnsats og penger:
Søkes det om støtte fra andre? ......................................................................... I tilfelle Ja, fra hvem og hvor mye

..

.... ..........

Evt. tildelte midler skal være benyttet innen 30. november i inneværende år. Rapport og revidert
regnskap sendes sekretariatet innen 1. desember 2003. Holdes ikke disse fristene bortfaller tilskuddet.
Sted/dato: .................................................................................................
Underskrift: ...............................................................................................
Søknaden sendes:
Samferdselsutvalget/trafikksikkerhetsutvalget for Troms v/ sekretariatsleder Trygve Hansen Statens vegvesen,
Region nord, Nordstrandvn. 41, 8002 Bodø
For ytterligere informasjon:
Trygve Hansen, tlf 75 55 29 04, mobil 916 03 230, faks 75 55 29 51
E-post: trygve.hansen6vegvesen.no

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER TIL LOKALT
FRIVILLIG TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I TROMS
Kunngjøring/søknadsfrist
Støtteordningen kunngjøres ved rundskriv til alle kommuner i fylket, som formidler kunngjøringen videre gjennom sitt
eget lokale trafikksikkerhetsutvalg og/eller kulturkontor. Støtteordningen skal i tillegg kunngjøres i dagspressen.
Søknadsfristen er 1. mal 2003
Hvem kan søke?
Støtte kan gis til alle som på frivillig og ideell basis arbeider med trafikksikkerhet.
Eksempler på hvem som kan tildeles midler:
- frivillige trafikksikkerhetsorganisasjoner eller enkeltpersoner
- ulike private organisasjoner, klubber, lag og foreninger, for eksempel ulike motorklubber, ungdomslag,
pensjonistforeninger og velforeninger som arbeider for økt trafikksikkerhet i nærmiljøet.
- sammenslutninger og andre grupper som arbeider for bedre trafikksikkerhet lokalt, regionalt eller på fylkesbasis
Det forutsettes at den som mottar støtte ikke skal ha noen økonomisk gevinst ved å gjennomføre tiltaket.
Tiltak som kan få støtte
Støtte kan gis til gjennomføring av praktiske og holdningsskapende tiltak som på en eller annen måte fremmer
trafikksikkerheten i fylket.
Eksempler på tiltak som kan få støtte: - kampanjer, aksjoner og informasjonstiltak - utforming og produksjon av
informasjonsmateriell - demonstrasjoner og øvelser (for eks. rettet mot refleksbruk/Iysbruk, motorsykkel-og sykkelhjelm
m.m) - trafikksikkerhetsopplæring og øving - konkurranser og utstillinger - trafikksikkerhetsforsøk i nærmiljøet kartlegging av trafikkfeller
Tiltak som retter seg mot spesielt ulykkesutsatte grupper vil bli prioritert ved tildeling.

Tiltak som ikke kan støttes
Offentlige oppgaver som for eksempel fysiske tiltak på/langs vegnettet slik som bygging av nye veger, gang- og
sykkelveger, utbedring av vegkryss, oppsetting veglys o.l. støttes ikke.
Det gis heller ikke støtte til anskaffelse av personlig sikringsutstyr.
Støtten gis som helt eller delvis tilskudd til gjennomføring av tiltaket. Det vil normalt ikke bli gitt støtte til dekking av
administrasjonskostnader og normale driftskostnader.
Tiltak innenfor skoleverket gis normalt ikke støtte. Imidlertid kan tiltak i regi av foreldreråd og skoleklasser støttes
dersom tiltakene går utover det skolen er forpliktet til å gjennomføre ifølge Mønsterplanen.
Framgangsmåte
Søknad om fylkeskommunal støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak må sendes innen fristens utløp til
TFTU-sekretariatet. For sent innkomne søknader vil ikke bli vurdert. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tiltaket
og et kostnadsoverslag/finansieringsplan med tidsplan for gjennomføring. Dersom det søkes om midler andre steder skal
dette gis opp i søknaden.
Behandling
TFTU-sekretariatet skal gjennomgå alle søknadene og innhente uttalelser fra andre instanser der dette er nødvendig.
Tildelingen skjer administrativt i sekretariatet og med Trafikksikkerhetsutvalget som klageinstans. Alle søkerne får
beskjed om utfallet av avgjørelsen.
Utbetaling
Tildelte midler skal brukes i løpet av budsjettåret. Pengene utbetales når rapport og revidert regnskap etter gjennomført
tiltak er sendt sekretariatet, senest 1. desember i tildelingsåret.

