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3. Sammendrag (maks. 160 ord)
Sammendraget skal inneholde resultater og måloppnåelse fra prosjektet. Sammendraget vil blant annet bli brukt til omtale av prosjektet på 
Landbruksdirektoratets nettside.

1. Prosjekttittel
Ref.nr. Landbruksdirektoratet

4. Prosjektrapport
Rapporten skal ha følgende hovedpunkter, jf. søknadens pkt. 4. 

1. Mål og resultater
2. Gjennomføring (tiltak, organisering og samarbeid)
3. Formidling av resultater
4. Regnskap. Regnskapet skal føres slik at det uten videre kan sammenlignes med budsjettet og finansieringsplanen som er godkjent av

Landbruksdirektoratet. Legg ved utskrift fra prosjektregnskapet som viser budsjett og faktiske utgifter. Forklar vesentlige avvik mellom
budsjett og regnskap.

5. Totalkostnader
Budsjett (beløp i kr) Forbruk (beløp i kr)

2. Grunnopplysninger
Organisasjonsnr. (9 siffer) Foretakets navn Kontonr. (11 siffer)

Etternavn For- og mellomnavn

Adresse Postnr. Poststed

Telefonnr./mobiltelefonnr. E-postadresse

Prosjektansvarlig

Navn E-postadresse

Prosjektleder

Navn E-postadresse



LDIR-447 B Landbruksdirektoratet - Sluttrapport - Tilskudd til genressurstiltak 
husdyr, planter og skogstrær

side 2 av 2

ve
rs

jo
n 

1.
1 

- 0
1.

07
.2

01
8

8. Vedlegg

Prosjektrapport og utskrift av prosjektregnskapet er obligatorisk, og skal vedlegges jf. pkt 4. Oppgi evt. andre vedlegg.

Antall vedlegg: 

Hvilke vedlegg:

9. Underskrift
Sted og dato Underskrift prosjektansvarlig

6. Finansiering

Finansieringskilder I henhold til godkjent budsjett (beløp i kr) I henhold til regnskap (beløp i kr)

Tilskudd fra
Landbruksdirektoratet

Egen finansiering
(spesifiser)

Annen finansiering 
(spesifiser)

Sum finansiering

Merknader ved avvik i finansieringsplanen

7. Rapporter, publikasjoner, informasjonsmateriell mv. fra prosjektet

Tittel Internettadresse
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