
Skjema for delrapport

Prosjektnummer

1. Prosjekt 

3. Delrapport for periode dd.mm.yyyy

4. Beskrivelse av utført arbeid så langt i prosjektet (pr. dato, pr. delrapporteringsdato)

2. Søker

Navn

Adresse

Postnr./sted
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Prosjektnavn

Adresse G.nr./b.nr.

Kommune Fylke

Fra

Til



5. Beskrivelse av gjenstående arbeid i prosjektet (pr. dato, pr. delrapporteringsdato)

6. Andre opplysninger
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7. Prosjektregnskap påløpte kostnader og inntekter for hele prosjektperioden
a. Kostnader Godkj. budsj. Regnskap

b. Finansiering Godkj. budsj. Regnskap
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Dugnad Sats Timer

Egeninnsats 200,-

Dugnad andre 200,-

Sum dugnad

Egne materialer/maskiner

Materialkostnader

Direkte lønnsutgifter (inkl. sosiale utgifter)

Sum kjøp/leie av tjenester

Fraktkostnader

Diverse kostnader

TOTALE KOSTNADER

Dugnad Sats Timer

Egeninnsats 200,-

Dugnad andre 200,-

Sum dugnad

Verdi av egne materialer

Egenkaptital

Egne midler

Lån (långiver)

Sum egenkapital

Private tilskudd

Sum private tilskudd

Offentlige tilskudd

Kommune

SMIL

Fylkeskommune

Andre offentlige bidragsytere

Sum offentlige tilskudd

Tilskudd fra Kulturminnefondet

TOTALFINANSIERING



9. Vedlegg Nr.

10. Signatur (forpliktende underskrifter)

Fotodokumentasjon

Detaljert beskrivelse av utført arbeid

Faktura/bilag 

Annet

Sted, dato Underskrift
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8. Forklaring til regnskap - innsparinger/avvik i forhold til søknaden
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