
Anmodning om utbetaling
Kompetanseutvikling i landbruket (KIL)

Anmodningen sendes Landbruksdirektoratet

Alle som ber om utbetaling av tilskudd til kompetanseutvikling i landbruket (KIL), skal benytte dette skjemaet. Ikke send faktura! 

Ved anmodning om utbetaling etter avsluttet prosjektperiode, send anmodningen sammen med sluttrapporten, jf. felt 5.

Send anmodningen på e-post til: postmottak@landbruksdirektoratet.no  

eller postadresse:

Landbruksdirektoratet
Seksjon forskning, velferds- og pristilskudd
Postboks 1450, Vika
0116 Oslo

3. Tidspunkt for anmodning i prosjektperioden (kryss av for tidspunkt)

Anmodninger om utbetaling ved slutten av året må sendes innen 15. november.

     Utbetaling underveis i prosjektperioden

     Utbetaling etter avsluttet prosjektperiode

4. Tildelt tilskudd, kostnader og anmodning om utbetaling av tilskudd
Du skal anmode om beløp til utbetaling ut fra dokumenterte utgifter fra prosjektstart, justere for tilskuddsandel, trekke fra eventuelt tidligere 
utbetalt beløp og justere for at minst 25 prosent av tilskuddet først utbetales etter at Landbruksdirektoratet har godkjent regnskap og 
prosjektrapport.

Prosjektperiode år

Totalkostnader i henhold til 
godkjent budsjett kr

Tildelt tilskudd fra Landbruks-
direktoratet for hele perioden kr Dokumenterte utgifter fra prosjekt-

start kr

Tilskuddsandel prosent Justering for tilskuddsandel kr

Fradrag for eventuelt tidligere 
utbetalt beløp kr

Eventuell justering for at minst 25 
prosent av tilskuddsbeløpet først 
utbetales etter at regnskap og 
prosjektrapport er godkjent 
(gjelder ikke ved sluttutbetaling)

kr

Anmodning om beløp til utbetaling kr
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1. Prosjekttittel
Navn på prosjektet Ref.nr. Landbruksdirektoratet

2. Grunnopplysninger
Prosjekteier
Navn

Organisasjonsnr. (9 siffer) Kontonr. (11 siffer)

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



5. Dokumentasjon (kryss av)

Anmodning underveis i prosjektperioden: legg ved oversikt over faktiske dokumenterte utgifter og en kort statusrapport (1/2 side).
Anmodning etter avsluttet prosjektperiode: regnskap og prosjektrapport skal foreligge.

Alternativ 1: Ved anmodning underveis i prosjektperioden:

     Oversikt over dokumenterte utgifter er vedlagt

     Statusrapport er vedlagt

Alternativ 2: Ved anmodning etter avsluttet prosjektperiode:

     Prosjektrapport inkl. regnskap (skjema LDIR 952 B - Sluttrapport KIL) foreligger

6. Merknader og underskrift
Merknader

Sted og dato Underskrift prosjektansvarlig

7. Bestemmelser om utbetaling
•     Landbruksdirektoratet utbetaler tilskudd kun på anmodning fra prosjekteier.
•     Landbruksdirektoratet kan utbetale tilskudd underveis i prosjektperioden (i henhold til tilskuddsandel) inntil to ganger per år, basert på   
      faktiske dokumenterte utgifter og framdrift i prosjektet beskrevet i en kort statusrapport. 
•     Landbruksdirektoratet vil holde tilbake 25 prosent av tilskuddet til regnskap og prosjektrapport er godkjent.
•     Tildelt tilskudd inkluderer eventuell merverdiavgift, dvs. at merverdiavgift ikke kan legges til rammen for tilskuddet.

Regnskapet skal vise prosjektets totalkostnader, og det skal føres slik at Landbruksdirektoratet uten videre kan sammenligne det med 
budsjettet og finansieringsplanen som er godkjent av Landbruksdirektoratet.
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https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/forskningsmidler/kompetanseutv.midler-kil/skjema
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