Veileder for søknad om tilskudd til tiltak mot
marin forsøpling
Søknadsfrist

7. februar 2020

Søkergruppe

Frivillige organisasjoner og stiftelser registrert i Enhetsregisteret,
private bedrifter som ikke er enkeltmannsforetak, selvstendige
kommunale- og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer

Tiltakstype

Oppryddingstiltak og forebyggende tiltak

Minimum søkebeløp

300 000 kr

Prosjektvarighet

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av kalenderåret 2020 (se unntak
for toårige prosjekter under "Prosjektvarighet")

Kontakt

tilskuddmf@miljodir.no

Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling skal bidra til gjennomføring av oppryddingstiltak
og forebyggende tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge. Ordningen er nedfelt i egen forskrift
og forvaltes av Miljødirektoratet. Tiltak og søkere som omfattes av ordningen fremgår av teksten
under. Les nøye igjennom teksten, da brudd på et eller flere av kravene beskrevet i veilederen kan
medføre direkte avslag på søknaden. Med et økende antall søknader er det også behov for en streng
prioritering ved fordeling av midlene. Det betyr at selv om en søker er søkeberettiget er det ikke gitt
at et tilskudd vil bevilges.
Vi opplyser om at søknadene kan offentliggjøres, samt at sentrale opplysninger om søknaden vil
være offentlig tilgjengelig.
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Hvem kan søke?
Disse kan søke
1. Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret
2. Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak
3. Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som
avfallsselskap og friluftsråd.

Disse kan ikke søke
1. Offentlige organer (f.eks. kommuner, Fylkesmenn, Fylkeskommuner)
2. Privatpersoner og enkeltpersonforetak
Søknader fra ikke-søkeberettigete aktører vil ikke bli vurdert.
Ikke-søkeberettigede aktører kan likevel være deltaker i prosjekter og bli kompensert for sitt bidrag,
men kan ikke stå som ansvarlig søker. Samlede budsjettutgifter for ikke-søkeberettigete aktører skal
som hovedregel ikke utgjøre mer enn 50% av totalbudsjettet. Dersom det er behov for avvik fra
denne regelen, må dette begrunnes i søknadsteksten.

Hva kan det søkes tilskudd til?
Tiltak det kan søkes om støtte til
•
•

Opprydding av marin forsøpling og koordinering av slike prosjekter.
Prosjekter med hensikt å forebygge marin forsøpling.

Hovedformålet med tilskuddsordningen er å støtte opprydding i strandsonen. Sjø/havbunn frem til
marbakken, eller til 5m dyp, regnes også som strandsonen. Det vil kun unntaksvis bli gitt støtte til
rydding på større dyp enn 5m. Dersom du ønsker å søke om støtte til et slikt prosjekt, må du
begrunne dette i søknaden. I tillegg kan det gis tilskudd til opprydding langs elver, vann og innsjøer
der det kan argumenteres for at avfallet kan ende opp i havet dersom det ikke fjernes. Tiltaket skal
skje i norske områder, inkludert Svalbard.
Pilotprosjektet Fishing For Litter videreføres i 2020. Det er ikke er mulig å søke om midler til å
opprette flere deltakerhavner.

Ordningen omfatter ikke
•

•
•
•

Opprydding der den ansvarlige for avfallet er kjent, i henhold til prinsippet om at forurenser
betaler. Ved omfattende forsøpling med kjent eier ber vi i stedet om at kommunen, som
forsøplingsmyndighet, varsles.
Rene forsknings- eller overvåkingsprosjekter.
Utvikling av gjenvinningsløsninger for marint avfall eller andre innovasjonsprosjekter.
Pilotprosjektet for båtvask er ferdigstilt og det vil ikke være mulig å søke om støtte til videre drift
av disse anleggene.

Midler
Minimum søkebeløp
Minstesummen det kan søkes om fra Miljødirektoratet er kr 300.000. Søknader under
minstesummen vil ikke bli vurdert. Det er mulig for flere søkere å slå seg sammen i en søknad slik at
totalsummen det søkes om blir over kr 300 000.

Vi gjør oppmerksom på at aktører som har fått innvilget støtte til opprydding direkte fra
Miljødirektoratets tilskuddsordning ikke kan søke om refusjon for utgifter fra refusjonsordningen til
Hold Norge Rent.

Egeninnsats
Prinsippet om egeninnsats er en viktig del av tilskuddsordningen og Miljødirektoratet dekker
maksimalt 70% av totalt budsjetterte kostnader.
Egeninnsats kan bestå av en eller flere av kategoriene nedenfor:
1. Dugnadsinnsats: Dugnadsinnsatsen skal beregnes ut ifra estimat på antall frivillige deltagere i
prosjektet og timer brukt per deltager gjennom hele prosjektet. Søker må presisere estimert
antall frivillige deltagere i budsjettet. Fast timesats for dugnadsinnsats er satt til 300 kr/time.
2. For avfallsselskaper som opererer etter selvkostprinsippet kan bruk av eget utstyr inngå som
egeninnsats i prosjektet.
3. Egne midler: Søker må angi et beløp for egne midler prosjektet stiller med.

Motivasjonsmidler
Det er mulig å søke om bruk av motivasjonsmidler for frivillige som deltar på ryddeaksjoner. Bruk av
motivasjonsmidler skal ikke undergrave prinsippet om at opprydding skal baseres på dugnad og
frivillighet.
Motivasjonsmidler skal gå til allmennyttige formål. Eksempler på dette kan være:
• Enkel bevertning under ryddeaksjonen (f.eks. pølser og brus)
• Et begrenset beløp kan tildeles som inntekt til lag og foreninger (korps, idrettslag,
skoleklasser og liknende)
• I enkelte tilfeller kan motivasjonsmidler brukes til innkjøp av mindre premier
Dersom du søker om støtte til motivasjonsmidler, må du beskrive i søknaden:
•
•
•

Hvorfor det er behov for motivasjonsmidler
Hvordan motivasjonsmidlene skal deles ut
Hvem som vil være mottaker

Prosjektets varighet
Prosjektet skal som hovedregel gjennomføres og avsluttes i løpet av kalenderåret 2020. Prosjekter
som går ut over kalenderåret 2020 regnes som toårige. Dersom prosjektet kun kan gjennomføres
som et toårig prosjekt, må dette beskrives og begrunnes i søknaden. Søknader for prosjekter med
varighet på over to år blir ikke vurdert.

Søknadsfrist
Frist for å sende inn søknad er 7. februar 2020, kl. 23:59.
Miljødirektoratet tar sikte på å behandle søknadene og fordele midler innen slutten av mars 2020.

Hva vektlegger vi i søknadsbehandlingen?
I 2020 er prosjekter med kompetanse og ambisjoner om å rydde i områder som er mindre tilgjengelig
for allmenn ferdsel prioritert. Dette betyr ikke at søknader med andre formål ikke kan bli innvilget.
Generelt ser vi etter prosjekter som oppfyller flere av følgende kriterier:
•
•
•
•
•

Prosjekter som sikrer effektiv bruk av midlene med godt dokumenterte utgiftsposter
Prosjekter som i stor grad bidrar med egenfinansiering eller medfinansiering fra andre kilder
Prosjekt som samler aktører, mange deltakere og dekker større geografiske områder
Forebyggingstiltak med en målrettet plan for å engasjere og involvere spesifikke sektorer
eller næringer
Søkere må ha kompetanse til å gjennomføre det omsøkte tiltaket

Hva skal søknaden inneholde?
Prosjektbeskrivelse
Oversikt over informasjon som skal inn i prosjektbeskrivelsen
Generelt

•
•
•
•
•

Oppryddingstiltak

•
•

•

Forebyggingstiltak

•
•

Hva går tiltaket ut på?
Hva er målsetningen med tiltaket?
Hvorfor bør tiltaket prioriteres?
Hvem deltar i prosjektet, inkludert eventuelle samarbeidspartnere? Det
må vises til en grad av frivillig innsats og inngåtte avtaler med
samarbeidspartnere må dokumenteres.
Beskrivelse av eventuell særskilt kompetanse til å gjennomføre tiltaket
Beskriv området der det skal ryddes og hvorfor akkurat dette området
er valgt (f.eks. om forsøplingen i dette område medfører ekstra stor
skade for natur og miljø)
Dersom (deler av) prosjektet innebærer rydding i områder der bruk av
frivillige deltakere ikke er forsvarlig (f.eks. utilgjengelige områder), kan
det søkes om midler til bidrag fra mannskap med spesiell kompetanse.
Behovet for mannskap med spesiell kompetanse må begrunnes godt i
søknaden.
Beskrivelse av hvem som er ansvarlig for å ta hånd om avfallet og hvor
avfallet skal leveres.
Hvem retter prosjektet seg mot?
Hvorfor er det viktig å endre holdninger i nettopp denne målgruppen?

Produksjon og utvikling av undervisningsmateriell til bruk i skoler og
barnehager vil ikke bli prioritert i 2020.
Vedlegg

•
•

Obligatorisk: Skriftlige avtaler med eventuelle samarbeidspartnere
Valgfritt: Detaljert prosjektbeskrivelse for prosjekter med forventet
budsjett på over 1 million kr (maks 10 sider)

Fremdriftsplan
I søknadsskjemaet skal det fylles inn en liste over planlagte tiltak i prosjektperioden. Det skal også
fylles inn dato for forventet start og slutt for de ulike tiltakene i prosjektet.

Budsjett
Oversikt over informasjon som skal inn i budsjettet
Generelt

Oppryddingstiltak

Forebyggingstiltak

Utgifter
• Forventede utgifter (tilskuddsmidlene skal kun dekke reelle kostnader
og søkere som får refundert momskostnader skal søke om totalbeløp
ekskludert moms)
• Maksimal størrelse på en utgiftspost er 100 000 kr. Dersom en
utgiftspost overgår grensen må den brytes ned i mindre utgiftsposter.
• Forventet antall timer for utgiftsposter knyttet til bruk av
mannskap/personell med lønnskostnader. Timesatsen for
lønnskostnader til egne ansatte er satt til 1,2 ‰ av gjennomsnittlig
årslønn.
• Ordningen dekker ikke innkjøp av dyrt utstyr som for eksempel; båt,
droner, ROV, bil, henger, vinsj, motor etc. Det er derimot mulig å søke
om midler til å leie slikt utstyr.
Inntekter
• Omsøkte midler fra Miljødirektoratets tilskuddsordning.
Miljødirektoratet støtter maksimalt 70% av budsjetterte utgifter.
• Omsøkte og/eller mottatte midler fra andre kilder (må dokumenteres i
vedlegg)
Bidrag i form av egeninnsats (egne midler og/eller dugnadstimer).
Verdien av dugnad utbetales ikke, men går inn som både kostnad og
inntekt i budsjettet
Eksempler på utgiftsposter
• Koordinering
• Transport og innlevering av avfall til godkjent mottak
• Transport av frivillige til og fra ryddeområdet
• Leie av utstyr
• Innkjøp av forbruksmateriell (f.eks. ryddepakker, sekker, hansker o.l.)
• Motivasjonsmidler (se under for mer informasjon om bruk av
motivasjonsmidler)
Eksempler på utgiftsposter
• Koordinering
• Utvikling av veiledningsmateriell rettet mot spesifikke grupper
• Plakater og postere
Produksjon og utvikling av undervisningsmateriell til bruk i skoler og
barnehager vil ikke bli prioritert i 2020.

Trenger du hjelp?
Vi ber om at faglige spørsmål til søknaden rettes til Miljødirektoratets seksjon for avfall og
grunnforurensning på følgende e-post: tilskuddmf@miljodir.no
Har du tekniske problemer eller spørsmål om innlogging i søknadsskjemaet kan du kontakte
Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

