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FYLL UT SKJEMAET, LAGRE OG SEND DET PÅ E-POST TIL   
postmottak@stavanger.kommune.no 

Mer informasjon på www.stavanger.kommune.no 
 

 

Frivillighet levekår – Søknad om tilskudd 
Frist 1. mai  

 
Det skal sendes ett skjema per tiltak. Dersom det søkes om driftstilskudd er det tilstrekkelig med én søknad. 

Ketil Thu, daglig leder 

Opplysninger om søker      Alle felt må fylles ut. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet 

Søkers navn: 
Prosjektansvarlig: 

Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter 

Adresse: Engøyholmen 1    

E-post: post@engoyholmen.no 

Nettsted: www.engoyholmen.no 

Postnummer: 4077 Poststed: Hundvåg 

Tiltaksansvarlig: 

Mobil: 91556623 Telefon: 51548466 

Opplysninger om tiltaket 

Tiltak Driftstilskudd  kulturminnevern, alternativt skoletilbud og tiltak innen rus/psykiatri 
 

For tidsbegrensede  
tiltak:  

 Oppstart  

Avslutningsdato 
 

 

Sammendrag 
(maks 1000 tegn) 
 
Ytterligere 
opplysninger kan 
legges ved 

Avtale med Stavanger kommune Lenden/Ramsvik opprettholdes for tilbud til 
25 elever med spesielle behov, Alternativt grunnskoletilbud. Vi vil fortsette 
opplæring og arbeidstrening for klienter via Nav, psykiatri og sosialtjenesten i 
Stavanger. Tilbud til SFO, Barnehager, barnevern, og den kulturelle 
skolesekken fortsetter som inneværende år. Drift og ordinært vedlikehold som 
del av opplærings og treningstilbudet for de nevnte gruppene. Ref vedlagte 
årsmelding og regnskap fra 2019 Grunntilskuddet søkes justert opp til 
2.500.000,- etter flere års lønns og prisvekst og fordi tilbudet nå gis til flere 
brukere enn det i utgangspunktet var dimensjonert for. 
Avtalen om drift av NØKK forutsettes behandlet separat. 
 

http://www.stavanger.kommune.no/


2  

 

  

Se vedlegg Årsmelding 2018 

Formål/ 
målsettinger Se vedlegg: Vedteker 

Søknadsbeløp: 2.500.000 
Totalt budsjett 
dette tiltaket: 6.500.000,- 

 

 

 

For medlemsorganisasjoner:  
Antall medlemmer i Stavanger  

Frivillige medarbeidere 

Antall 
frivillige 
medarbeidere i 
Stavanger: 

Ca 50 Hvilke 
oppgaver har 
frivillige 
medarbeidere 
per dags dato: 

Dugnadsarbeid på drift og vedlikehold, samt 
arrangementer og kurs/formidling. 
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Plan for 
søknadsåret: 

Se vedlegg Årsmelding 

Målgruppe: SE vedlegg Vedtekter 

Organisering/ 
samarbeids-
relasjoner 

Se vedlegg Årsmelding 
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Utfyllende 
beskrivelse av 
tiltakets innhold 
og gjennomføring 
(ved behov) 
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Totalkostnad 6.500.000,-NOK 

Søknadssum 2.500.000,- 

Egen finansiering  3.500.000,- 

Andre finansieringsmidler  

  

Sum inntekter  6.000.000,- 

Samlet finansieringsplan 

 
FYLL UT SKJEMAET, LAGRE OG SEND DET PÅ E-POST TIL 
postmottak@stavanger.kommune.no. 
  
eller med post til: 
Stavanger kommune  
Postboks 8001  
4068 Stavanger 
 

Hvis organisasjonen 
søker om tilskudd 
fra kommunen for 
andre tiltak må disse 
tiltakene listes opp 
her: 

 

Sak vedr tilskudd til drift av NØKK som ikke har vært regulert siden driftsavtalen ble inngått i 
2005 er under behandling 
 

mailto:postmottak@stavanger.kommune.no

