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§1 Formål
Formålet med tilskuddet er å stimulere til ny aktivitet blant studentene høsten 2021, slik at nye og
gamle studenter får muligheten til en god semesterstart.

§2 Hvem kan søke?
Tilskuddet kan gis til studentorganisasjoner, festivaler og kulturhus innenfor studentkulturen,
studentfrivilligheten og studentidretten.

Søker må ha organisasjonsnummer.

En underorganisasjon som ikke har et eget organisasjonsnummer, men er del av en annen
organisasjon kan søker dersom de oppfyller følgende krav:

a. Ha egne statutter/vedtekter
b. Utskillbar økonomi

§3 Hva kan man søke støtte til?
(1) Tilskudd blir gitt til nye prosjekter som skaper aktivitet blant studentmassen og bidrar til økt

studentvelferd.
(2) Tilskudd kan bli gitt til kostnader relatert til utvidelse eller endring av eksisterende

arrangement og scenarioplanlegging relatert til koronasituasjonen

§4 Krav til søknad
For å søke støtte må søknaden inneholde følgende:

a. Skisse av prosjektet eller tiltaket
i. Formål med tiltaket
ii. Presentasjon av tiltaket
iii. Hvor mange studenter som vil bli påvirket av tiltaket
iv. Er arrangementet institusjons- eller fakultetsspesifikt

b. Foreløpig budsjett for prosjektet

§5 Vurdering av søknader

Søknader vil blir prioritert med utgangspunkt i en helhetsvurdering av de ulike prosjektene. Alle

kriteriene må ikke være oppfylt, men det vil bli lagt vekt på hvor mange som er oppfylt

behandlingen av søknadene.

Støtte vil bli prioritert til åpne arrangement/prosjekter, eller arrangement/prosjekter som treffer en

bred andel av studentmassen.

1. At tiltaket eller prosjektet skaper aktivitet blant studentene.

2. Oppstartsdato for prosjektet. Prosjekter med oppstart på tidlig høst 2021 vil bli prioritert.

3. Tiltak/prosjekt relatert til fadderuken kan bli vurdert selv om de ikke direkte oppfyller §3

§6. Rapportering

Rapport for brukte midler skal leveres til Sammen Kommunikasjon før utgangen av 2021.
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Rapporten skal inneholde:
a. Informasjon om gjennomføring i tråd med skissen fra søknaden.
b. Regnskap knyttet til prosjektet/tiltaket
c. Et bilde, eller annen dokumentasjon, fra gjennomføring av prosjektet/tiltaket
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