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RETNINGSLINJER  
TILKSUDD TIL KREATIVE TILTAK FOR BARN OG UNGE i AGDER 
                

1. Formål 
Tilskudd skal stimulere til aktivitet for barn og unge i Agder, uavhengig av 
organisasjonstilhørighet.  
 

2. Beskrivelse 
Støtte gis til enkeltstående tiltak, prosjekt og utviklingsarbeid som har som mål å 
involvere ungdom i mer enn én kommune.  
Styret kan i tillegg fastsette satsninger som skal prioriteres fra år til år. Se vår nettside 
for årets satsningsområde. 
Maks søknadsbeløp: kr. 10 000,-. Styret kan bevilge mer enn maksbeløp dersom en 
ser at det er nødvendig. 
Søknadsbeløp kan ikke overstige søkers egenandel / egeninnsats i prosjektet. 
Det gis ikke støtte til: 

• Tiltak som mottar annen støtte fra fylkeskommunen 
• Honorar/lønn til egne ansatte/ frivillige (kan vurderes for eksterne 

kursholdere etc.) 
Tiltak som får tilskudd må synliggjøre at tiltaket er støttet av BURIA. 

 
3. Hvem kan søke 

Alle kan søke, men for å være søknadsberettiget må ungdom ha en sentral rolle i 
planleggingen og gjennomføringen av tiltaket. 
 

4. Søknad og saksgang 
Søknaden skal sendes inn SENEST  1 måned før tiltaket starter på eget skjema til 
BURIA. (Søknaden må sendes inn senest 2 måneder før tiltaket starter for å være 
garantert svar før oppstart). 
Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltaket og planlagt gjennomføring, samt 
budsjett og finansieringsplan. I vurderingen av søknaden godkjennes kun faktiske 
kostnader, og dugnad godkjennes dermed kun som finansiering/egenandel.  Dugnad 
må spesifiseres – og styret står fritt til å vurdere reell verdi. 
Det er ingen søknadsfrist. 
Søknaden behandles av styret i BURIA fortløpende. 
 

5. Utbetaling og rapport 
Støtten utbetales etter rapport, levert på eget skjema til BURIA. Rapport, eller søknad 
om utsettelse av rapport, må være innsendt senest 3 måneder etter at tiltaket er 
gjennomført.  
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