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Veiledning for prosjektbehandling gjennom Partnerskap Ofoten
Jf. styrets behandling i sak 13/09
Veiledningen er utarbeidet for å samordne søkermassen i hensikt å luke ut prosjekter som
faller utenfor Partnerskapets virkeområde.
Saksgangen blir som følgende:
Prosjekter som ønsker støtte fra Partnerskap Ofoten skal saksbehandles i sekretariatet.
Sekretariatet sorterer prosjektene ut fra retningslinjer satt av NFK tilsagnskontrakter og
kriteriene satt av styret i Partnerskap Ofoten. I tilegg gjelder retningslinjer satt av KRD
kapittel 551, post 60. Prosjektene blir så sendt til faggruppen som skal utarbeide en
prioritert liste over hvilke prosjekter faggruppen går inn for. Hvis det ikke lar seg gjøre
ved konsensus vil handsopprekking nyttes. Gruppen må vurdere medlemmenes habilitet
ved prioriteringer i de enkelte saker.
Gjennom sitt vedtak har styret besluttet at før det kan gjøres en endelig styrebehandling
må det foreligge informasjon om prosjektets:
1)
2)
3)
4)
5)

Eier
Navn
Beskrivelse
Partnere/hvor det skal være aktivitet – grad av regionsbygging
Forankring i målsetninger nedfelt i Fylkesplanen og Strategisk Næringsplan
Ofoten.
6) Effektmål (hvilken forventet effekt vi prosjektet få/hvordan måles prosjektets
suksess ved avslutning)
7) Formål, prosjektets langsiktige målsetninger. (Målsetningene må fremstå som
mest mulig presise og realistiske.)
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8) Budsjett. (Av budsjettet bør det fremgå mulige usikre moment.)
9) Prosentvis omsøkt støttegrad fra Partnerskapet
10) Finansieringsmodell.

Basert på disse innholdskravene utarbeides (av prosjekteier) et kort resymé som ikke bør
overstige 1 side. Sekretariatet vil saksbehandle de innkomne prosjektene på bakgrunn av
disse kriteriene i forkant av fremlegg for faggrupper eller styre. Det ovennevnte resymé
legges frem for styret sammen med vurderinger fra faggrupper og sekretariat og danner
grunnlag for styrets tilsagnsbehandling.
Tilsagn gjelder i 60 dager fra melding er gitt til prosjekteier. Innen denne periodens utløp
skal prosjekteier ha inngått endelig avtale om prosjektsamarbeid med Partnerskap Ofoten.
For at slik avtale kan inngås må det foreligge forpliktende finansieringsplan,
partnerskapserklæringer, milepæler og aktivitets- og resultatutredning. Fristen kan
forlenges etter søknad til sekretariatet.
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Definisjoner

Prosjekt:

Et prosjekt begrenses til kjennetegner en arbeidsoppgave som har disse egenskaper:
1) Oppgaven er av spesiell karakter, det vil si den ikke er en løpende oppgave eller
rutineoppgave, men har et visst unikt preg.
2) Oppgaven er målsatt og planlagt, det vil si den er ikke uklar eller tilfeldig.
3) Oppgaven skal utføres innen på forhånd avtalte begrensinger, som regel med
hensyn til tid, penger, personell utstyr etc (Jessen, S.A s. 32, 1998)

Det er viktig å legge merke til to typer aktiviteter som ikke kan støttes gjennom
Partnerskap Ofoten, dette i henhold til regelverk fra KRD kapittel 551, post 60.
1) Privat eller offentlig aktivitet som regnes som investering.
2) Støtte til privat eller offentlig aktivitet som regnes som ordinær drift.
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