Düzenlenen boş zaman etkinlikleri (fritidsaktivitet) için hibeler
Nordre Follo Belediyesi, daha fazla çocuk ve gencin devamlı olarak düzenlenen boş zaman
etkinliklerine katılmasını istiyor. Bu amaçla Belediye, kulüp, dernek ve belediye çalışanlarının
başvurabilecekleri bir hibe programı kurmuştur.
Ne için destek alabilirsiniz?
Sabit, devamlı olarak düzenlenen etkinliklerle ilgili giderler için destek alabilirsiniz. Bunlar; üyelik
ücretleri, lisanslar, katılımcı / etkinlik ücretleri ve bir etkinlikle ilgili diğer giderler olabilir. Belediye,
bireysel etkinlikler ve spor salonu üyelik ücretleri için destek sağlamaz.
Kimler destek alabilir?
Nordre Follo belediyesinde yaşayan ve düzenlenen boş zaman etkinliklere katılmaya maddi olarak
gücü yetmeyen 6 ila 18 yaş arası çocuklar ve gençler destek alabilirler. Her başvuruyu ayrı ayrı
değerlendiririz ve tutarın bir kısmını veya tamamını verebiliriz.
Kimler başvurabilir (bir çocuk veya genç kişi adına)?
Aileler ve bireyler hibe için kendileri başvuramaz; bunun yerine bir belediye çalışanı veya etkinliği
sunan kişiye / kuruluşa başvuruda bulunmaları gerekir. Bu kişi, daha sonra çocuğun bir hibe için
uygun olup olmadığını değerlendirecektir.
Bir etkinlik için destek alabilmek adına etkinlikten sorumlu kişinin Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Siciline kayıtlı olması gerekir. Ayrıca, kültür okulları (kulturskole) ve gençlik kulüpleri (fritidsklubb) gibi
belediye etkinlikliklerine de destek veriyoruz.
Başvuruda, çocuğun / genç kişinin adını, doğum tarihini ve 15 yaşın altındaki çocukların veli veya yasal
vasisinin rızası yer almalıdır.
Başvuru
Etkinlik organizatörü veya belediye çalışanı, başvuru formunu tamamlar ve başvuruyu elektronik
ortamda Belediye’ye sunar. Her çocuk için ayrı bir başvuru yapılmalıdır. Başvurular, birden fazla
etkinlik veya seyahat için yapılan giderleri içermeyebilir. Başvurular için son tarih yoktur.
Başvuru formu
Kim başvuruları işleme alır?
Halk Sağlığı, Spor ve Açık Hava Etkinlikleri (Folkehelse, idrett og friluftsliv) kuruluşu, hibe programı
yönergelerine uygun olarak başvuruları alır ve değerlendirir. Tüm kişisel verileri yürürlükteki
yönergelere uygun olarak işliyoruz.
Başvuruya yanıt
Adaylar normalde on gün içinde bir yanıt alacaklardır. Belediye, verilen tutarı etkinliği sunan kişi veya
kuruluşa ödeyecektir.
Sorularınız veya başvuru esnasında yardıma ihtiyacınız varsa
Halk sağlığı koordinatörü Heidi Berentsen ile irtibata geçin
Telefon: (+47) 90 10 27 08

