Søknad om tilskudd etter forskrift for
Reindriftens Utviklingsfond § 1-6 andre ledd
Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (RUF-forskriften),
fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. juni 2019

Postboks 1450 Vika
N-0116 Oslo
Telefon 78 60 60 00
postmottak@landbruksdirektoratet.no

Søknad sendes til Landbruksdirektoratet per post eller e-post

Tøm skjema

For disse ordninger er det utarbeidet andre, egne skjemaer som finnes på landbruksdirektoratet.no. :
•
•
•
•
•
•
•

Reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg.
Refusjon av dokumenterte utgifter til deltakelse på kurs/etterutdanning.
Tilskudd til feltbarnehage.
Tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite.
Tilskudd til juridisk bistand.
Tilskudd til kvinnerettede tiltak.
Forskning og kunnskapsformidling.

For mer informasjon om ordningene se landbruksdirektoratet.no

1. Opplysninger om søker (alle opplysninger må fylles ut)
Navn

Adresse

Postnr.

Poststed

E-post

Telefonnr.

Organisasjonsnr./Fødselsnr.

Kontonr.

Siidaandel

Siidaandelsleder(e)/leder av tamreinlag

Reinbeitedistrikt/tamreinlag

2. Oppgi hva det søkes støtte til
Sikring av reindriftens beiterett, herunder støtte i forbindelse med distriktenes arbeid med sikring av reindriftens arealer
Praktiske tiltak innenfor reindriften
Gjennomføring av strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for reintallstilpasning og ressursutnyttelse
Faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veiledning, kursvirksomhet, beitegransking, planlegging og avlstiltak
Utvikling av binæringer og formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene
Tilrettelegging av 1-2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning

versjon 1.3 - 14.03.2022

Støtte til tiltak for reindriftsnæringen som følge av klimaskapte endringer
Andre tiltak etter § 1-6 annet ledd
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2.1 Tilskudd søkes med kr
Tilskudd søkes med kr

2.2 Gi en detaljert beskrivelse av tiltaket som skal igangsettes, f.eks. hva som skal gjøres, formålet med
tiltaket, eventuell målgruppe, prosjektets varighet, når det ferdigstilles og økonomiske forhold

2.3 Fellesvilkår
Søknad som gjelder ordningene i RUF-forskriften § 1-6 annet ledd, må oppfylle formålet i RUF-forskriften § 1-1; «Reindriftens Utviklingsfond
skal gjennom bruk av økonomiske virkemidler bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med de reindriftspolititske mål».
For samtlige ordninger det søkes støtte til, kreves at tiltaket fremmer reindriften i distriktet og området, jf. RUF-forskriften § 1-7. Det omsøkte
tiltaket må være i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

versjon 1.3 - 14.03.2022

Gi opplysninger om hvorfor og hvordan du mener tiltaket er i samsvar med formålet og fremmer reindriften i distriktet og
området tiltaket skal igangsettes i, samt om virksomheten drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for næringen.
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3. Budsjetterte kostnader for tiltaket
Kostnadens art

Beløp
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Sum kostnader

0,00 kr

Tilbud som innhentes fra leverandører skal vedlegges søknaden.

4. Finansieringsplan
Tilskudd fra RUF

kr

Andre offentlige tilskudd (spesifiser)

kr

Lån

kr

Private midler (egenandel)

kr

Sum

0,00 kr

5. Andre offentlige tilskuddsordninger
Er det søkt/ skal det søkes om tilskudd fra andre offentlige tilskuddsordninger?
Tilskuddsordning

Innvilget

Ordningen forvaltes av

Avslått

Ja

Nei
Omsøkt beløp

Ikke ferdigbehandlet

6. Vedlagt dokumentasjon
Oppgi hvilken dokumentasjon som følger vedlagt, f.eks. tilbud fra leverandør

7. Underskrift
Jeg (vi) erklærer at opplysningene som er gitt er korrekt og fullstendige.

versjon 1.3 - 14.03.2022

Dato

LDIR-669 B

Underskrift

Landbruksdirektoratet - Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond
Side 3 av 3

