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3528 Hedalen
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Desember 2011

Vedr. søknad til Sparebankstiftelsen DNB NOR
Sparebankstiftelsen DNB NOR har denne høsten mottatt ca. 1150 søknader. Mange av søknadene er meget
interessante, men vi har langt fra de økonomiske ressursene som skal til for å støtte alle gode prosjekter.
Styret i stiftelsen har nå behandlet søknaden fra Fønhusgruppen i Valdres, og det er med stor glede vi kan
meddele at Sparebankstiftelsen DNB NOR har besluttet å gi en gave på 15.000 kroner til infotavler og skilt
på naturstiene.
Støtten gis under følgende forutsetninger:


Når prosjektet er ferdig skal det henges opp en plakett (såfremt det er mulig) som sier at
Sparebankstiftelsen DNB NOR har gitt midler til prosjektet. Ta kontakt for plakett.



Gavemottakere som har egne nettsider skal legge inn en lenke til nettsiden vår
(www.sparebankstiftelsen.no), slik at flere gavesøkere kan bli oppmerksomme på oss.



Vi imøteser forslag til annen synliggjøring av gaven. Ta gjerne kontakt med oss om dere ønsker
bistand i den anledning.



Vi ser gjerne at dere oppretter en profil på ”Din side” på våre hjemmesider og bidrar med tekst/bilder
osv. og sier noe om prosjektet til inspirasjon for andre. http://www.sparebankstiftelsen.no/dinside



Gitt at gaven er øremerket en fysisk gjenstand, forplikter gavemottaker å holde denne vedlike
og/eller fjerne den på det tidspunkt den ikke lenger er egnet for sitt formål.



Sparebankstiftelsen skal varsles umiddelbart dersom det oppstår en situasjon som gjør at prosjektet
ikke gjennomføres i tråd med forutsetningen eller skisserte planer i søknaden.



Frist for utbetaling av bidraget er 12 måneder etter bevilgning. Tar prosjektet lenger tid, ber vi om at
Sparebankstiftelsen DNB NOR underrettes for avtale om en eventuell utsettelse.



Ved prosjektets ferdigstillelse skal Sparebankstiftelsen DNB NOR motta en sluttrapport. Dere får
skjema for sluttrapport tilsendt.



Dersom det lar seg gjøre setter vi pris på en invitasjon til å besiktige prosjektet ved et eventuelt
åpningsarrangement eller ved en annen passende anledning.

Vedlagt foreligger følgende:
- Utbetalingsskjema. Dette skjemaet må medbringes til nærmeste DNB-filial, for utfylling og signatur,
før oversendelse til Sparebankstiftelsen DNB NOR. Ved utbetaling av pengene skal prosjektets
fremdrift dokumenteres.
Vi håper at gaven blir til glede for mange!

Med vennlig hilsen
Sparebankstiftelsen DNB NOR

Sissel Karlsen

Postadresse: Postboks 555 Sentrum
0105 Oslo
Besøksadresse: Øvre Slottsgt. 3

Telefon: 902 44 100
E-post: post@sparebankstiftelsen.no
Internett: www.sparebankstiftelsen.no

Org.nr.: NO 984 853 971 MVA
Bankkonto: 1644.10.50783
Vi skal utløse gode krefter

