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VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNADSSKJEMA 

 
 
 
Prioriteringer ved tildeling av tilskudd fra KIL 
Ved tildeling av tilskudd fra KIL skal Landbruks- og matdepartementets (LMD) 
retningslinjer følges. Retningslinjene kan lastes ned fra www.matmerk.no. 
 
KIL midler kan tildeles prosjekter som omfatter utvikling og utprøving av nye 
kompetansegivende tilbud eller til videreføring og/eller videreutvikling av eksisterende 
kompetansegivende tilbud rettet mot næringsutøvere innen primærlandbruket og 
tilleggsnæringer til primærlandbruket.  
 
Prosjekter som har potensial til å bli et tilbud til en stor den av produsentene innen den 
aktuelle produksjonen vil bli prioritert. I tillegg vektlegges følgende; 

- prosjektet gir formell kompetanse på videregående skole nivå eller høyere 
- dokumentasjon av realkompetanse  
- prosjektet er tilrettelagt for at personer i arbeid og personer med omsorgsansvar kan 

delta  
- varig kompetansetilbud 
- tilgjengelighet i hele landet 
- samarbeid om utvikling og gjennomføring av prosjektet 
- lokal/regional medfinansiering 
- lærings- og overføringsverdi 
- prosjektet er innenfor årets prioriterte områder 
 
 
Om søknaden 
Hvem kan søke 
Utdanningsinstitusjoner og organisasjoner som driver faglig eller økonomisk aktivitet 
overfor målgruppene kan søke om prosjektmidler fra KIL. Det kan med fordel etableres 
et samarbeid mellom disse. Søknader kan sendes fra både sentralt og lokalt nivå.  
 
Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd fra programmet. Som hovedregel kan det ikke 
søkes om støtte fra KIL til prosjekter som vurderes å være en del av søkers ordinære 
oppgaver. I særskilte tilfelle kan det gjøres unntak for prosjekter som gjelder 
videreføring og/eller videreutvikling av tidligere KIL støttede prosjekter. 
 
Søknaden skal omfatte: 

- utfylt og underskrevet søknadsskjema 
- intensjons- eller samarbeidsavtale mellom parter som samarbeider med søker 
 

Fastsatt søknadsskjema skal benyttes ved alle søknader om støtte fra KIL. Søknads-
skjemaet kan lastes ned fra www.matmerk.no.  

http://www.matmerk.no/
http://www.matmerk.no/
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Alle feltene som er relevant for søknaden skal fylles ut. Opplysninger i søknadsskjemaet 
er å betrakte som intensjonserklæringer. For de søknadene som innvilges tilskudd fra KIL 
forutsettes det at det inngås formelle samarbeidsavtaler mellom partene som deltar i 
prosjektet.   
 
Dersom det på samme tid foreligger flere søknader om midler til samme eller lignende 
problemstillinger, og som vurderes å kunne styrkes dersom de ulike søkerne 
samarbeider, kan Matmerk sette søkere i kontakt med hverandre. 
 
Søknader og vedlegg som er datostemplet etter søknadsfristen vil normalt bli avvist ved 
denne søknadsrunden dersom annet ikke er avtalt med sekretariatet. 
 
Annet 
Vi gjør oppmerksom på at Matmerk med utgangspunkt i Offentlighetslovens 
bestemmelser, kan gi opplysninger om hvem som har søkt midler (aktuell ansvarlig 
virksomhet) samt prosjekttittel.  
 
 
Utfyllende kommentarer til punktene i søknadsskjemaet  
Punkt 1:  
Lag en kort prosjekttittel som er mest mulig beskrivende for prosjektet. Om søknaden 
gjelder et videreførings og/eller et videreutviklingsprosjekt må dette angis her.  
 
Punkt 2:  
Gi en kort beskrivelse av hovedformålet med prosjektet. Dette vil kunne bli brukt i 
sammenheng med offentlig omtale av prosjektet. 
 
Punkt 3:  
Utdanningstilbydere, organisasjoner som driver faglig eller økonomisk aktivitet overfor 
målgruppen eller ulike nettverk av disse kan søke om prosjektmidler fra KIL. Søknader 
kan sendes fra både sentralt og lokalt nivå. Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd fra 
programmet. 
  
Dersom flere parter deltar i prosjektet skal en virksomhet stå som formell søker og være 
juridisk ansvarlig for at vilkårene til et eventuelt tilskudd oppfylles. Foretaksnummer i 
Foretaksregisteret i Brønnøysund skal oppgis samt aktuell revisortilknytning.   
 
Navn på personen som skal være prosjektleder skal oppgis. Prosjektlederen vil være 
kontaktperson mot Matmerk, og vil ha ansvar for faglig framdrift og gjennomføring av 
prosjektet.  
 
Beskrivelsen av virksomheten skal være kortfattet og opplyse om type virksomhet, 
geografisk lokalisering, størrelse, fagområder og opplysninger om særlige 
satsingsområder. 
 
Punkt 4:  
Søknaden skal vedlegges en intensjons-/samarbeidsavtale mellom partene som skal 
delta i gjennomføringen av prosjektet. For prosjekter som tildeles KIL midler skal 
endelige samarbeidsavtaler inngås. 
 
Punkt 5: 
Prosjektbeskrivelsen skal omfatte følgende punkter: 
 

- hva prosjektet går ut på 
- bakgrunnen/behovet for prosjektet 
- hvem prosjektet er rettet mot/målgruppe  
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- hvordan prosjektet skal gjennomføres og organiseres 
- hvordan prosjektresultatet/erfaringene skal formidles til andre 
- plan for hvordan det utviklede tilbudet skal videreføres 

 
Dersom det foreligger en egen prosjektbeskrivelse kan denne vedlegges søknaden.  
 
Punkt 6:  
Angi resultatmål for det ferdige kompetansegivende tilbudet og beskriv nytteverdien for 
deltakeren. Resultatmålene vil stå sentralt i evalueringen av prosjektet.  
 
I tillegg skal det angis hvor mange deltakere som er forventet å delta på tilbudet i 
prosjektperioden, og det skal gis en beskrivelse av hvordan man sikrer kravet om at 
tilbudet som et minimum skal gi deltakeren et skriftlig kompetansebevis. 
 
Punkt 7:  
Redegjør for hvordan det er sikret at det ikke allerede er utviklet tilsvarende eller 
lignende kurs eller undervisningsmateriell.  
 
Punkt 8:  
Gi en kort beskrivelse av hva som er avtalt mellom samarbeidspartene i prosjektet når 
det gjelder rettigheter til produkter osv. KIL har rett til å publisere prosjektrapporter, 
benytte eventuelle produkter som kommer ut av prosjektene og omtale erfaringer og 
resultater fra prosjektene i aktuelle sammenhenger. 
 
Punkt 9:  
Støtte fra KIL kan gis til prosjekter som går over flere år, men maksimum tre år. Her skal 
det angis en tidsplan for prosjektets hovedaktiviteter. Kryss av i det kvartalsinndelte 
rutenettet for når de ulike hovedaktivitetene planlegges gjennomført. En mer detaljert 
framdriftsplan kan gis i prosjektbeskrivelsen. KIL midler skal ikke tildeles prosjekter som 
allerede er igangsatt. 
 
Punkt 10 og 11:  
Spesifisert kostnadsplan skal fylles ut. Denne skal føres slik at prosjektregnskapet kan 
sammenholdes med kostnadsplan.  
 
Punkt 12 og 13: 
Spesifisert finansieringsplan skal fylles ut. Dersom prosjektet også mottar/vil motta 
støtte fra andre instanser (offentlige eller private) skal dette angis nærmere (navn på 
instans og beløp).  
 
Prosjektet skal være basert på en betydelig egenandel for å få tilskudd fra KIL- 
Egenandelen kan bestå av egne midler, arbeidstimer (herunder også tid til spredning og 
informasjon om prosjektet), kontorhold m.v. Egeninnsatsen i prosjektet skal komme klart 
fram i søknadsskjemaet.  
 
Maksimum timepris for beregning av personalkostnader er på kroner 600,-.  
 
Det er satt maksimumsgrenser for hvor stor andel av prosjektets samlende kostnader 
som kan støttes fra KIL. For prosjekter som gjelder utvikling og utprøving av nye 
kompetansegivende tilbud er maksimum KIL andel satt til 60 %, mens den er satt til 
maksimum 40 % for prosjekter som gjelder videreføring og/eller videreutvikling av 
eksisterende kompetansegivende tilbud.  
 
Styret forbeholder seg retten til å utøve kontrollfunksjoner. 
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Punkt 14: 
Følgende skal angis: 

- Egenandelen som prosent av samlet prosjektfinansiering. 
- Om det til dette tiltaket er søkt eller innvilget støtte fra KIL tidligere, og 

eventuelt hvor stort beløp som ble innvilget. 
 
 
Underskrift: 
Søknaden skal underskrives av både daglig leder hos søker og av den som skal være 
ansvarlig for oppfølging av prosjektet på vegne av søkeren (prosjektleder). Gjennom 
underskrift fra daglig leder på søknadsskjemaet har virksomheten bekreftet at den er 
innstilt på å ta det formelle ansvaret for prosjektet og for bruk av eventuelle 
tilskuddmidler. 
 
Med mindre annet er avtalt med Matmerk vil søknader som kommer inn uten underskrift 
etter søknadsfristen er ute ikke bli behandlet videre. 
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