SAMFERDSELSAVDELINGA

Søknad om tilskot til lokalt trafikksikringsarrangement - 2017
Søknaden skal sendast til:
Elektronisk adresse:

hfk@hfk.no

Søknad merkast med: ”Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement – søknad om tilskot (FTU)
– ref. 2014/1230”
Stad og dato:…Frekhaug 30.04.2017…………………………………………………………………………….

Namn på arrangement:

REFLEKSKAMPANJE

Søknaden gjeld følgjande type arrangement og trafikantar

Set kryss

1. Fotgjengar
2. Sykkel
3. Fart og rus
4. Barnehage
5. Barneskule og ungdomsskule
5. Vidaregåande skule
6. Vaksne
7. Eldre

X
X

Særskilde satsingsområde i Handling for trafikksikring i Hordaland perioden 2014-2017

Trafikksikringsarbeid i kommunane
Møteulukker utanfor tettbygde strok
Mjuke trafikantar i byområde

Set kryss

X

Namn på tiltaket
Namn på søkjar

Organisasjonsnummer

983633765

IL KVERNBIT
Adressse
Fosseskarvegen 4

Postnummer og poststad

Kontaktperson
Cathrine Lie

Kontonummer

E-post cathlie@hotmail.no

Telefon 99248085

Hordaland fylkeskommune
SAMFERDSELSAVDELINGA

Agnes Mowinckels gate 5
PB 7900
5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00
e-post: hfk@hfk.no
www.hordaland.no

5918 Frekhaug

3632.50.94863
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Totalkostnad

Søknadssum
Kr 24 000

Kr 12 000

Skildring av prosjektet:
Kvernbit IL ønsker i løpet av høsten 2017 å gjennomføre en reflekskampanje i samarbeid med
trafikkfagligsamarbeidsutvalg (TSU) i Nordhordland.
Idrettsparken på Fossemyra er lokalisert om lag en kilometer fra kommunesenteret Frekhaug i Meland kommune.
Like ved anlegget på Fossemyra er Sagstad skule som er den største barneskolen i kommunen. Den mest
trafikksikre tilkomsten til barneskolen og idrettsparken fra Frekhaug er på en gangvei som ikke går langs
fylkesvegen. Den raskeste veien for å komme til Fossemyra fra kommunesenteret er å gå langs fylkesvegen,
Fylkesvegen har ikke eget tilbud for gående og syklende og det er mangelfull vegbelysning. Hver høst og vinter er
det flere farlige situasjoner mellom barn og ungdom som ikke bruker refleks som går i fylkesveien og biltrafikk.
Hovedfokus i kampanjen vil være utdeling av reflekser til barn og ungdom som bruker idrettsparken på Fossemyra.
Det blir lagt opp til å administrere utdeling av reflekser gjennom de ulike lagene i idrettslaget. For å få fokus på
refleks og trafikksikkerhet vil man arrangere en samling for alle aktive i idrettslaget i løpet av høsten 2017. På
samlingen vil man benytte innledere fra TSU Nordhordland. Gjennomføring av kampanjen vil i all hovedsak bli gjort
av frivillige, men det blir lagt opp til å bruke ansattressurser på administrasjon av utdeling av reflekser og i
gjennomføring samlingen. Den største kostnaden i kampanjen vil være innkjøp av reflekser.

Korleis er arrangementet med på å styrke trafikktryggleiken?
Kampanjen skal ha fokus på at spillere og ledere i Kvernbit skal bruke refleks til og fra idrettsparken på Fossemyra gjennom blant
annet utdeling av reflekser og samling med fokus på trafikksikkerhet. I kampanjen vil det og bli fokus på at flere skal gå og sykle til
idrettsanlegget om høsten og vinteren enn det man gjør i dag.

Samarbeidspartnarar – korleis deltek dei?
Medlemmer fra TSU Nordhordland vil delta i planlegging og gjennomføring av kampanjen sammen med fair play
utvalget i Kvernbit. TSU vil ha en spesiell oppgave på samlingen med en innledning om trafikksikkerhet generelt og
refleks spesielt

Har det vore søkt om midlar til dette arrangementet tidlegare?  Ja
Planlagt start Oktober 2017

× Nei

Planlagt slutt Desember 2017

Namn på kommune og stad der arrangementet skal gjennomførast
Meland kommune

Budsjett med finansieringsplan; spesifiser inntekter og utgifter
Type midlar

Utgifter

Innkjøp refleksar

Inntekter

10 000

Arrangementskostnader
samling
(leige lokale, servering)

6 000

Lønnskostnader (20 t a kr 400)

8 000

Egenandel

12 000

Tilskudd FTU

12 000

*Eigenandel, min. 25% (ved
totalkostnad over 30.000 kr):
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Søknadssum:

12 000

Totalkostand:

24 000

*Personalkostnader/eigeninnsats vert rekna med timepris som utgjer 1,2 ‰ av årslønn, maks kr 1100
pr time, dette inkluderer normale administrative kostnader og andre overheadkostnader.

Meir informasjon om tilskotsordninga og søknaden
Søknadsfrist to gonger i året. Det må søkjast på eige skjema.
Rett til å søkje: Kommunar, skular, barnehagar, lag/foreningar/organisasjonar.
Arrangement med ei kostnadsråme på over 30.000 kr har krav om ein eigenandel på minimum 25%.
Tilskotsmidlane kan ikkje dekkje administrative kostander og andre driftsutgifter.
Om søknaden ikkje er fullstendig utfylt, eller det manglar relevante opplysningar, kan det ventast at den
ikkje vert handsama.
Meir informasjon rapportering og utbetaling
Søkjarar som får innvilga tilskot, skal levere kortfatta rapport på eige skjema for bruk av tilskotet, samt eit
rekneskap. Dette skal gjerast så snart arrangementet er avslutta, men seinast innan 2 månader etter
arrangementet er avslutta. Dersom rapport ikkje er levert innan fristen er det grunnlag for at evt. søknad
ved seinare høve ikkje vert handsama.
Utbetaling av tilskotet skjer når rapporteringsskjema med rekneskap er sendt inn.
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