
  

Revidert 01.2010   1 

 

Veiledning til utfylling  

S01– Søknadsskjema for prosjekt-/programstøtte 

 

Retningslinjer/kunngjøring for den enkelte tilskuddsordning gir informasjon om mål, målgruppe, 

tildelingskriterier, frister og krav til søker/søknaden. Disse kravene forklares nærmere i 

denne veilederen. 

  

All relevant informasjon skal ligge i søknaden, som forutsettes å inneholde fullstendige og 

korrekte opplysninger om søker, samarbeidspartnere, tiltaket, budsjett og finansiering.  

 

Merk at skjemaets felter ikke kan utvides, og at tekst som legges inn derfor må begrenses til 

den plassen som er angitt i skjemaet. Dersom det anses mer hensiktsmessig, kan 

gjennomføringsplan og målhierarki settes opp i egne vedlegg (ref. pkt 10 Vedlegg i skjemaet). 

Vedleggene må inneholde henvisning til søknadsskjemaets punkter.   

 

1. OPPLYSNINGER OM TILTAKET  

Navn på tilskuddsordningen samt ansvarlig enhet (seksjon, avdeling, ambassade) finnes i 

retningslinjer/kunngjøring for den enkelte ordning. Dersom det ikke er nok plass i feltet til å 

fylle inn fullt navn, bruk en forkortelse/kortversjon. 

 

2. OM SØKER 

2.4 Om søkers interne rutiner 

Tilskuddsmottaker plikter å innrette virksomheten på en slik måte at korrupsjon, misbruk av 

midler og uregelmessigheter motvirkes. Hvorvidt søkerorganisasjonen har dokumenterte 

antikorrupsjonsrutiner og innkjøpsrutiner kan være av betydning for UDs vurdering av 

organisasjonen.  Hvis Utenriksdepartementet ønsker å se dokumentasjon på rutinene vil søker 

bli kontaktet. Dersom organisasjonen ikke har slike rutiner, kan eventuelle kommentarer 

settes i pkt 8 Tilleggsopplysninger.   

 

3. OM TILTAKET DET SØKES STØTTE TIL 

3.1 Samarbeidspartner  

Dette punktet fylles ut hvis søker har en (lokal) samarbeidspartner i gjennomføringen av 

tiltaket.  Dersom søker har flere samarbeidspartnere, må de samme opplysningene om de 

øvrige partnerne settes opp i et eget vedlegg til søknaden. 

 

3.2 Søker og samarbeidspartner(e)s roller i tiltaket 

Dersom en eller flere lokale samarbeidspartnere er hovedansvarlig for gjennomføringen av 

tiltaket må det redegjøres for søkers merverdi og rolle i prosjektet.  

Dersom søker er alene om å gjennomføre tiltaket, er det kun relevant å besvare spørsmålet 

om søkers kompetanse og erfaring under dette punktet.   

 

3.3 Beskrivelse av tiltaket  
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Søker skal gi en sammenfattet beskrivelse av tiltaket, med utgangspunkt i dagens situasjon 

(baseline) og behov/begrunnelse for tiltaket. Tiltakets målgruppe samt ev. status for tidligere 

faser av tiltaket skal også beskrives.  

 

4. GJENNOMFØRINGSPLAN 

En gjennomføringsplan er en oversikt over hvilke aktiviteter som skal gjennomføres for å nå 

tiltaksmålet, beskrevet og planlagt i tid. Aktivitetsbeskrivelsene skal være korte og presise, og 

forklarende nok til at UD kan vurdere realismen for å nå tiltaksmålet.  Gjennomføringsplanen 

kan ha ulike nivåer og detaljeringsgrad, avhengig av tiltakets størrelse og kompleksitet.  

 

Gjennomføringsplanen skal vise følgende pr aktivitet: 

 Aktivitetsnummer (som viser nivå dersom aktuelt, se under) 

 Aktivitetsbeskrivelse  

 Hvilken organisasjon/samarbeidspartner som er ansvarlig for utførelse 

 Planlagt start 

 Planlagt slutt 

 

Prosjektledelse/-kontroll og andre administrative aktiviteter som er en del av tiltaket skal 

vises i planen. 

 

For langvarige eller komplekse tiltak bør det benyttes nivåer i planleggingen: 

 Aktiviteter kan detaljeres i underaktiviteter (ev. kun for nærmeste halvår/år i søknaden.) 

 Grupper av aktiviteter kan samles for å synliggjøre delresultater. Gruppen bør da få en 

egen beskrivelse og en planlagt start og sluttdato for delresultatet. Det er en fordel at 

delresultatene knyttes til målhierarkiet. 

 Sammenheng mellom aktiviteter/ grupper av aktiviteter på ulike nivåer skal fremgå av 

planen. Dette kan f.eks. gjøres gjennom nummerering (Eksempel: 1 for gruppe, 1.1 for 

aktivitet og 1.1.1 for underaktivitet) 

 Dersom tiltaket er flerårig, kan aktiviteter fra år 2 være grovere planlagt. I sin vurdering 

av søknaden vil UD ha mest nytte av en gjennomføringsplan som viser grupper av 

aktiviteter eller aktiviteter på et mer overordnet nivå. Dersom tiltaket gis støtte, vil UD 

normalt be om detaljerte gjennomføringsplaner for kommende år/halvår etter hvert som 

disse detaljeres ut.  

 

Det kan benyttes milepæler for viktige hendelser/resultater. Disse angis med planlagt 

sluttdato. Det er naturlig å vise milepæler dersom gjennomføringsplanen kun viser aktiviteter 

(ikke underaktiviteter og/eller delresultater). 

 

Gjennomføringsplanen kan eventuelt fremstilles grafisk for å vise plassering i tid (bar chart / 

Gantt diagram).  

 

Dersom det er spesielle krav til detaljering, vil dette fremgå i retningslinjer/kunngjøring for 

den enkelte ordning, eller skje i dialog med søker. 
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I noen tilfeller vil det være aktuelt å knytte budsjettet til aktivitetene i gjennomføringsplanen. 

Se omtale under budsjett. 

 
Eksempel 1: Gjennomføringsplan, overordnet nivå 
Nr Milepæler, aktiviteter Ansvarlig part 

(forkortelse) 
Planlagt 
start 

Planlagt 
slutt 

1 
Establishment and development of pilot business 
incubator 

   

2 Promotion and operation of first business portal    

3 
Project based development of existing business 
incubator/business centre  

   

4 Dedicated support     

5 Project management    

 
Eksempel 2: Gjennomføringsplan, to nivåer 
Nr Milepæler, aktiviteter Ansvarlig part 

(forkortelse) 
Planlagt 
start 

Planlagt 
slutt 

1 
Establishment and development of pilot business 
incubator 

   

1.1 Sign cooperation agreement    

1.2 Sign the leasing contract    

1.3 Description of selection process    

1.4 Renovation of building    

2 Promotion and operation of first business portal    

3 
Project based development of existing business 
incubator/business centre  

   

4 Dedicated support     

5 Project management    

 

Eksempel 3: Gjennomføringsplan i to nivåer med bar chart 

WP MAIN ACTIVITIES Resp Start Finish 2009 

  

Result 1:  ESTABLISMENT AND 
DEVELOPMENT OF PILOT BUSINESS 
INCUBATOR 
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1.1 Sign Cooperation agreement       

                        

1.2 Sign the Leasing Contract        

                        

1.3 Description of Selection Process       

                        

1.4 
Elaborate Contract with Construction 
Company 

      

                        

1.5 Perform inspection of the building        

                        

1.6 Approval of paperwork before renovation        

                        

1.7 Revise and finalise list of tenants        

                        

1.8 Renovation of building        

                        

1.9 Elaborate Strategy for incubator        

                        

  

Result 2:  PROMOTION AND 
OPERATION OF FIRST BUSINESS 
PORTAL 
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2.1 Upgrade the referral system        

            

            

2.2 Provide assistance        

            

            

2.3 Define channels for promotion       

            

            

2.4 Secure flow of information       

            

            

2.5 Portal promotion in International network       
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5. MÅLHIERARKI 

Målhierarkiet skal gi en oversikt over tiltakets planlagte mål på ulike nivåer, og hvordan mål 

og innsatsfaktorer/virkemidler er knyttet sammen.  Målhierarkiet er et nyttig verktøy for 

vurderingen av tiltakets realisme og relevans i forhold til tilskuddsordningens mål.  Det vil 

også være nyttig i tilskuddsmottakers organisering og styring av tiltakets gjennomføring, samt 

i måling av resultatoppnåelsen.   

 

Målhierarkiet er satt opp med fem nivåer, og skal fylles inn med korte formuleringer, 

eventuelt punktlister som gir en sammenfattet oversikt over tiltakets planlagte/forventede mål 

og resultater, med indikatorer på de ulike nivåene. 

 

Gode målformuleringer gjør det enklere å måle tiltakets resultatoppnåelse. 

Målformuleringene skal være presise, målbare og operasjonaliserbare; de skal være formulert 

som et resultat/en tilstand, ikke aktiviteter. Jo mer presise målformuleringen er, jo høyere 

målbarhet får vi.   

En indikator er en enhet som viser hva som skal måles (f.eks. grunnskoledekning). En 

indikatorverdi viser graden av måloppnåelse (f.eks. ”fra 87% til 93%”). Både indikator og 

indikatorverdi skal fylles inn i målhierarkiet. Det er enklest å måle endring med kvantitative 

indikatorer, men den forventede endringen kan også beskrives kvalitativt. Hvert mål kan ha 

flere indikatorer for måloppnåelse.  

Forutsetninger/risikofaktorer skal settes opp for nivåene 3, 4 og 5. Hvilke forutsetninger 

må være til stede for at resultatet skal kunne realiseres og vedlikeholdes (være bærekraftig)? 

Hvilke risikoer kan oppstå som vil kunne påvirke resultatoppnåelsen? Se også pkt 6 Om 

tiltakets bærekraft og andre risikofaktorer.  

 

Les mer: 

 ”Results management in Norwegian Development cooperation. A practical guide” 

(Norad/Utenriksdepartementet) 

http://www.norad.no/en/Tools+and+publications/Guidelines+for+quality+assurance) 

 

6. TILTAKETS BÆREKRAFT OG ANDRE RISIKOFAKTORER 

6.1 Tiltakets bærekraft 

Med bærekraft menes sannsynligheten for at de positive effektene videreføres etter at støtten 

opphører. Hvilke bærekraftselementer som er mest relevante vil variere etter område og tema 

for tiltaket det søkes støtte til.   

Miljøkonsekvensanalyser og konfliktsensitivitetsanalyser vil bare være relevant å foreta i 

særlige tilfeller.  

 

6.2 Risikofaktorer  

Risikofaktorer finnes i større eller mindre grad i alle tiltak. Søker bes beskrive og analysere 

hvilke risikofaktorer som vil kunne påvirke tiltakets mål og resultatoppnåelse, samt hvordan 

organisasjonen planlegger å håndtere de identifiserte risikofaktorene, dvs. redusere 

http://www.norad.no/en/Tools+and+publications/Guidelines+for+quality+assurance
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muligheten for de skal inntreffe, og evt. redusere konsekvensene dersom problemer skulle 

oppstå. 

 

Korrupsjon/økonomisk mislighold  

Korrupsjon er en sentral risikofaktor i mange tiltak. Norge har en klar holdning mot 

korrupsjon både nasjonalt og internasjonalt: det skal praktiseres nulltoleranse mot korrupsjon. 

I vurderingen av søknaden vil Utenriksdepartementet legge vekt på søkers redegjørelse for 

hvordan korrupsjon og økonomisk mislighold skal forebygges og håndteres i tiltaket.   

 

En mottaker av tilskudd fra Utenriksdepartementet plikter å innrette virksomheten på en slik 

måte at korrupsjon, misbruk av midler og uregelmessigheter motvirkes. Det innebærer at en 

tilskuddsmottaker umiddelbart skal underrette departementet om indikasjoner på korrupsjon 

eller misbruk av norske midler som tilskuddsmottaker blir oppmerksom på i tilknytning til 

tiltaket. En tilskuddsmottaker plikter i utøvelsen av virksomheten som omfattes av tiltaket å 

ikke akseptere noen form for gave, tilbud, utbetaling eller fordeler som innebærer lovstridig 

eller korrupt praksis.  

 

Les mer:  

”Assessment of Sustainability Elements/Key risk factors” (Norad/UD) 

http://www.norad.no/en/Tools+and+publications/Guidelines+for+quality+assurance)  

”Si nei til korrupsjon - det lønner seg. Informasjon til norske bedrifter i et globalt marked” (UD) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/veiledninger/2008/neitilkorrupsjon.html?id=499389 

 

6.3 Oppfølging 

Beskrivelse av søkers exit strategi (utfasing av prosjektet) og eventuell oppfølging etter at 

prosjektet er avsluttet. 

 

6.4 Kjønn og likestilling 

Kjønns- og likestillingsperspektivet er et tverrgående hensyn som skal vektlegges i alle tiltak. 

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av hvordan kjønns- og likestillingsperspektivet 

er inkludert i det aktuelle tiltaket, også i forhold til rekruttering til stillinger og 

opplæringstiltak.  

 

Hensynet til kvinners rettigheter, likestilling og miljø skal, så langt mulig, vektlegges i alle 

prosjekter. Det vises i denne forbindelse til Regjeringens handlingsplaner for miljørettet 

utviklingssamarbeid, gjennomføringen av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, 

fred og sikkerhet, og handlingsplanen mot menneskehandel. 

Noen viktige prinsipper kan være bruk av kjønnsdelt statistikk, ivaretakelse av deltakelse, 

inkludering av indikatorer som fanger opp evt. positiv eller negativ utvikling for kvinner og 

eller likestilling som følge av prosjektet.  

 

Les mer: 

Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet 

(Utenriksdepartementet 2007) 

http://www.norad.no/en/Tools+and+publications/Guidelines+for+quality+assurance
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/veiledninger/2008/neitilkorrupsjon.html?id=499389
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/rapporter_planer/planer/2007/kvinner_rettigheter.h

tml?id=458393  

Handlingsplanen for gjennomføring av FNs Sikkerhetsråds Resolusjon 1325 om kvinner, fred og 

sikkerhet (Utenriksdepartementet 2006) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/rapporter_planer/planer/2006/regjeringens-

handlingsplan-for-gjennomfo.html?id=448663   

 

7. BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN 

Denne veilederen gir kun de generelle prinsippene for utarbeidelse av budsjett for søknad om 

støtte til UD. Både når det gjelder behov for detaljeringsnivå og bruk av ulike kostnadstyper, vil 

dette variere mellom ulike tilskuddsordninger og de enkelte tiltakenes størrelse og kompleksitet. 

Det finnes derfor ingen absolutt mal for hvordan et spesifisert budsjett skal se ut. Veilederen gir de 

viktigste rammene som søker må ta hensyn til, og viser enkelte eksempler på hvordan et budsjett 

kan settes opp.  

Alle krav, kriterier og prioriteringer med betydning for budsjettoppstillingen vil normalt være 

beskrevet i den enkelte ordningens retningslinjer/kunngjøringstekst. Ytterligere behov for 

spesifikasjon eller detaljering kan forøvrig bli tatt opp med den enkelte søker i forbindelse med 

søknadsbehandlingen.  

 

I søknadsskjemaets del 7. Budsjett og finansieringsplan skal det opplyses om totale 

tiltakskostnader og eventuelt fordeling av tiltakskostnader mellom søker og 

samarbeidspartner(e), samt eventuelt overhead (dersom tilskuddsordningen åpner for dette). 

Budsjettet skal normalt dekke hele tiltaket, og ikke bare UDs bidrag. Oversikten skal derfor 

også vise finansiering av tiltaket, dvs. søkers egenandel samt hvilke andre kilder som bidrar 

til finansiering av tiltaket, beløpet de bidrar med samt status for tildeling fra disse kildene.  

 

Tiltakskostnader (direkte kostnader)  

Definisjon: Kostnader som påløper for søker eller samarbeidspartnere som er nødvendige og 

direkte relatert til implementeringen av tiltaket. Alle utgifter skal på forespørsel kunne 

dokumenteres, fortrinnsvis med fakturaer.  

 

Følgende type kostnader regnes normalt som tiltakskostnader (direkte kostnader): 

 Lønn for personell (både søkers og ev. samarbeidspartneres personell) som jobber i 

direkte tilknytning til tiltaket (inkl. lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, forsikringer, 

pensjon) 

 Honorar til konsulenter/eksterne som arbeider i direkte tilknytning til tiltaket  

 Revisjon av prosjektregnskap 

 Reiser i forbindelse med tiltaket 

 Trykking av materiale som inngår i/omhandler resultater fra tiltaket 

 Leie av utstyr når leieavtale er inngått fra tiltaket 

 IKT-tjenester og utstyr når dette er anskaffet/betjenes av tiltaket 

 Sikkerhetstiltak knyttet til tiltaket 

 Bankgarantier knyttet til tiltaket 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/rapporter_planer/planer/2007/kvinner_rettigheter.html?id=458393
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/rapporter_planer/planer/2007/kvinner_rettigheter.html?id=458393
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/rapporter_planer/planer/2006/regjeringens-handlingsplan-for-gjennomfo.html?id=448663
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/rapporter_planer/planer/2006/regjeringens-handlingsplan-for-gjennomfo.html?id=448663
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Overhead (indirekte kostnader) 

Definisjon: Kostnader som ikke er direkte knyttet til tiltaket og ikke kan dokumenteres som 

en del av tiltaket, og som derfor ikke dekkes under Tiltakskostnader. Dette er ulike tjenester 

som gagner/støtter organisasjonen som helhet og derved mer enn ett tiltak. Eksempel: 

revisjon av virksomhetens regnskap. 

 

For noen ordninger vil det være mulig å søke om overhead på opp til en gitt prosentandel av 

totale tiltakskostnader.  Opplysninger om hvorvidt overhead støttes og eventuell 

maksimumsgrense for prosentsatsen, finnes i den enkelte ordningens retningslinjer/ 

kunngjøring.  

 

Eventuelle samarbeidspartneres overhead skal ikke skilles ut separat overfor UD; overhead 

beregnes for tiltaket under ett. 

 

Detaljering av budsjett 

Det skal alltid leveres detaljert budsjett i vedlegg til søknaden, der tiltakskostnadene er fordelt 

på kostnadstyper. Følgende kostnadstyper kan benyttes, dersom annet ikke er spesifisert i 

retningslinjer/ kunngjøring for ordningen: 

- Personell - eget  

- Personell - samarbeidspartnere/norske  

- Personell - samarbeidspartnere/utenlandske  

- Honorar - konsulenter/eksterne  

- Reiser  

- Opplæring/kurs/seminar  

- Oversettelse/tolketjeneste  

- Anskaffelser / innkjøp av utstyr  

- Leie av utstyr  

- Trykking/publikasjoner  

- Transport/forsikring  

- Annet (spesifiser)  

- Administrasjon og ledelse 

 

Dersom det er krav om det i ordningens retningslinjer/kunngjøring, skal det også leveres et 

detaljert budsjett der kostnadene er fordelt på tiltakets hovedaktiviteter eller grupper av 

aktiviteter (se pkt. 4 Gjennomføringsplan).  

  
Eksempel 4 Budsjett detaljert etter aktiviteter 

Nr Aktivitet År 1 År 2 År 3+ Totalt 

1 Establishment and development of pilot business incubator     

2 Promotion and operation of first business portal     

3 
Project based development of existing business 
incubator/business centre  

    

4 Dedicated support      

5 Project management     

 TOTALT     
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Under noen ordninger er det relevant å se på sammenhengen mellom utgifter påløpt hos 

søker og utgifter påløpt hos samarbeidspartnere.  Da må samarbeidspartneres andel tydelig 

framgå i detaljert budsjett. 

 

For større, mer komplekse tiltak kan søker bli bedt om å utarbeide et mer detaljert budsjett 

pr. aktivitet etter at tildelingen er gitt, men før tiltaket igangsettes. Dette vil normalt bety at 

kostnader fordeles pr. kostnadstype innen de enkelte aktivitetene/grupper av aktiviteter. 

 

Det kan gis støtte til tiltak med varighet utover ett år(normalt inntil tre år), under forutsetning 

av Stortingets bevilgning og at de politiske prioriteringene for den aktuelle tilskuddsposten 

forblir uendret. Dersom det søkes støtte til tiltak med varighet utover ett år, må det, i tillegg til 

totalbeløpet, opplyses om hvor mye det søkes om for hvert budsjettår. Budsjett for første år 

må spesifiseres, mens påfølgende budsjettår kan anslås på et mer overordnet nivå. 

 

Merk at samme oppsett skal benyttes gjennom hele tiltaket slik at økonomirapporter kan 

sammenlignes med budsjett, og gjøre det mulig å vurdere forbruk i forhold til budsjett, samt 

kontrollere at midlene er brukt i tråd med godkjent budsjett. Vesentlige endringer i 

budsjettets hovedposter innenfor budsjettets totalramme kan kun foretas etter forutgående 

skriftlig samtykke fra departementet. 

 

8. TILLEGGSOPPLYSNINGER 

Opplysninger eller kommentarer som søker mener er relevante for vurdering av søknaden, og 

som ikke er kommet fram under søknadsskjemaets øvrige punkter, legges inn her. 

 

9. BANKOPPLYSNINGER 

Tilskuddsmottaker skal opprette en egen, felles konto for alle tilskudd mottatt fra 

Utenriksdepartementet, slik at renteinntekter på tilskuddsmidler kan identifiseres. Dette 

gjelder ikke statlige tilskuddsmottakere samt enkelte internasjonale/multilaterale 

organisasjoner som er fritatt fra krav om tilbakebetaling av renter. 

 

Bankopplysninger kan enten sendes inn sammen med søknaden, og/eller ved eventuell 

inngåelse av avtale om tilskudd, dersom søker ønsker å avvente opprettelse av en egen konto 

for tilskudd fra Utenriksdepartementet til beslutning om støtte er meddelt tilskuddsmottaker. 

Det er kun nye tilskuddsmottakere, evt. tilskuddsmottakere med endrede bankopplysninger 

som må dokumentere bankopplysningene som angitt i skjemaet. 

 

10. VEDLEGG 

Eventuelle krav til andre vedlegg enn det som er angitt i skjemaet kan finnes i 

retningslinjer/kunngjøring for den enkelte ordning. 

 

11. DATO OG BEKREFTELSE 

Dersom søknaden sendes elektronisk er underskrift ikke nødvendig, men sted, dato og navn 

må oppgis. 


