Veiledning for utfylling av søknad om
tilskuddsmidler for besøkssentre og andre
som jobber med naturinformasjon
Det kan for 2020 søkes om midler til følgende tiltak:
A) Utstillinger
B) Informasjonstiltak
(A)Søknader som bidrar til implementering av merkevarestrategien vil bli prioritert og der
profilmaler er tilgjengelig skal disse benyttes for gjennomføring av tiltakene.
(B)Søknader om prosjekter knyttet til naturveiledning vil bli prioritert.
(C)(D) Autoriserte besøkssenter kan i tillegg søke om ekstra publikumstiltak og
kompetansetilskudd.

For å bli vurdert med nye søknader må tidligere rapporter være levert.
Prioriteringer av prosjekter:
A) Utstillinger
Når det gjelder utstillinger vil det bli prioritert søknader som:
• Anses som realistiske å få gjennomført innen rapporteringsfristen 15.01.21
• Formidler naturverdier med en spesielt god pedagogisk oppbygging og som skaper
engasjement og som gir muligheter til å bruke sansene aktivt
• Har overføringsverdi og der erfaringer eller produkter kan benyttes av andre sentre
• Kan nå mange
• Inneholder samarbeid mellom to eller flere sentre
Eksempler på tiltak kan være nye utstillinger, eller elementer i eksisterende utstillinger inne
eller ute.

B) Informasjonstiltak:
Når det gjelder informasjonstiltak vil det bli prioritert søknader som:
• Anses som realistiske å få gjennomført innen rapporteringsfristen 15.01.21
• Formidler om naturverdiene på en spesielt pedagogisk måte som både aktiviserer og
engasjerer målgruppene
• Gir besøkende direkte opplevelser ut i naturen.
• Kan nå mange. Både direkte og indirekte, f.eks. gjennom kursing av andre
formidlere.
• Utarbeides i samarbeid med andre aktører, som frivillige organisasjoner og
reiselivet
• Har overføringsverdi
• Inneholder samarbeid mellom to eller flere sentre
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Eksempler på tiltak kan være utarbeiding av informasjonsprodukter eller materiell til bruk i
undervisning.
C) Ekstra publikumstiltak og D) kompetansetilskudd
Autoriserte besøkssentre kan også søke om midler til støtte til ekstra publikumstiltak for
sentre som har potensial for å nå mange mennesker og kompetansetilskudd for sentre som
har oppgaver som nøytrale kunnskapsformidlere/kompetansesenter.
Hva en søknad om tilskudd til henholdsvis A-D må inneholde:
Prosjektbeskrivelse:
• Kort beskrivelse av prosjektet (maksimum 200 ord)
• Ufyllende beskrivelse av prosjektet som vedlegg. Slik som eventuelle tegninger og
skisser av prosjektet
• Eventuelle samarbeidsaktører
• Avklaring med forvaltningsmyndighet ved behov
• Detaljert kostnadsoverslag
• Finansieringsplan
• Hvordan prosjektet vil bli evaluert
Midler som tildeles gjennom denne utlysningen kan ikke benyttes til drift, planlegging eller
bygging av nybygg.
Dersom det søkes om midler til flere prosjekter, må hvert prosjekt beskrives som et
selvstendig prosjekt, men dere kommer bare til å motta ett samlet tildelingsbrev. Søknaden
leveres i Elektronisk søknadssenter (ESS).
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