
Tilskudd til aktiviteter for barn i mottak 
De som kan søke er frivillige organisasjoner og ikke-kommersielle 
aktører som organiserer aktiviteter for barn i mottak. Driftsoperatører 
kan få tilskudd hvis det ikke kommer inn søknader fra frivillige 
organisasjoner og ikke-kommersielle aktører.  

Informasjon om tiltaket 
Tittelen på tiltaket/prosjektet Mottak tiltaket skal gjelde i 

Søknadsbeløp 
 

UDI-regionen tiltaket hører til i Året tiltaket skal gjelde for 

Informasjon om organisasjon/virksomhet som søker om støtte 
Legg organisasjonens vedtekter ved i søknaden. Er du næringsdrivende må du også legge ved en 
oversikt over offentlige tilskudd du har mottatt for regnskapsårene 2013-2015. Vær klar over at den 
samlede støtten fra offentlige tilskuddsordninger ikke kan overskride 200 000 Euro for de siste tre 
regnskapsårene 2014-2016. 

Navn på organisasjonen / virksomheten Adresse 

Postnummer Poststed Organisasjonsnummer 

Telefonnummer E-postadresse 

Navn på person som er hovedansvarlig for tiltaket 

Oversikt over offentlige tilskudd i perioden 2013-2015 

Organisasjonens vedtekter er lagt ved 

Informasjon om deg som søker som privatperson eller på vegne av en gruppe 
Du som søker må være registrert i foretaksregisteret. 

Navn, mellomnavn og etternavn Adresse 

Postnummer Poststed Fødselsnummer 

Foretaksnummer Telefonnummer E-postadresse 

Navn på person som er hovedansvarlig for tiltaket 

http://www.udi.no/asylmottak/adresser-tl-asylmottakene/


Må fylles ut av alle som søker 

Kontonummer 
 

Har dere utført lignende tiltak tidligere med støtte fra UDI?  
☐ Ja        ☐ Nei 

Hvis ja, oppgi år og beløp tildelt 
 

Beskrivelse av tiltaket 

Målsetting og begrunnelse for prosjektet 
Hva ønsker dere å få til? 
 

 

 

 

Aldersgruppe, kjønn, antall barn som dere ønsker å nå med tiltaket.  
 

 

Er barnas egne ønsker kartlagt? 
 ☐ Ja        ☐ Nei 

Plan for gjennomføringen av tiltaket, inkludert tidsplan 
Forklar hvordan dere vil gjennomføre tiltaket, inkludert informasjon til og rekruttering av deltakere. 
Eventuelle samarbeidspartnere i gjennomføringen.  

 

 

Tidsplan for gjennomføringen av tiltaket 

 

 

 

Forklar kort hvilke forutsetninger og/eller kompetanse dere har for å gjennomføre tiltaket 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle mottak er kontaktet på forhånd 
☐ Ja        ☐ Nei 



Hvordan skal prosjektet finansieres? 
Hvis midlene det søkes om skal fordeles internt i organisasjonen, må dere legge ved informasjon om hvor 
i landet tiltakene skal foregå, og hva tiltakene går ut på.  

Finansieringen av prosjektet 
☐ Egenfinansiering 

☐ Egenkapital 

☐ Frivillig innsats 

☐ Det er søkt om midler andre steder 

Budsjett med spesifisering av administrasjonskostnader ved driftsstøtte, eller prosjektkostnader 
ved prosjektstøtte 

Utfyllende opplysninger kan føres på eget ark. 
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