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Midler til Bibliotek som varemerke - er det mulig?

Vi viser til søknad datert 15.10.08 om støtte til prosjektet Bibliotek som varemerke - er det mulig?
~-utvikling stiller med dette kr. 330 000 til disposisjon for prosjektet i 2009.

ABM-utvikling er interessert i å følge prosjektet nært, og vil gjeme drøfte med dere hvordan dette kan
gjøres. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling har fått midler til et prosjekt som har flere
likhetstrekk med Bibliotek som varemerke - er det mulig, og vi er interessert i at prosjektene kan dra
nytte av hverandre.

Pengene vil bli overført så snart det vedlagte akseptskjema er mottatt og betingelsene nedenfor er
akseptert.
Frist for slik tilbakemelding er 1. mai 2009 . Dersom ikke denne fristen overholdes . vil tildelingen bli
trukket tilbake.

Vi gjør oppmerksom på at for de flerårige prosjektene må det sendes inn ny søknad hvert år.

Det stilles følgende betingelser til bevilgningen:
• Prosjektet skal gjennomføres i tråd med beskrivelsen og fremdriftsplanen i søknaden.
• I henhold til § 10.2 i Stortingets bevilgningsreglement skal ~-utvikling ha adgang til å

kontrollere at midlene er anvendt etter forutsetningene (se for øvrig retningslinjene under).
• Ved presentasjoner og i rapporter skal det opplyses at prosjektet støttes av ~ -utvikling.
• Det forutsettes at deltakerne i prosjektet ved senere anledninger vil stille opp på

kurs/seminar/workshops for å formidle erfaringer fra prosjektet.
• Tilskuddsmottaker skal sende statusrapport til ~-utvikling innen 1. oktober 2009, med

opplysning om forventet sluttdato for prosjektet . ~-utvikling vil legge vekt på oppfølging og
rapportering ved vurdering av kommende søknader.

• Standarder og kunnskap som kommer ut av prosjektet skal stilles til rådighet for andre
institusjoner.

I henhold til Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontrollfor tilskuddsmottakere somfår tildelt
statstilskuddfra Kultur- og kirkedepartementet i 2009, gjelder følgende:

• Tilskuddsmottakere skal så snart som mulig, og senest tre måneder etter at prosjektet er avsluttet,
sende rapport til ~-utvikling om at prosjektet er gjennomført.
For ti [skudd over kr . 200 000 skal det sammen med rapporten sendes inn regnskap for
disponeringen av tilskuddet. Regnskapet skal være undertegnet av tilskuddsmottaker og være
revidert av statsautorisert eller registrert revisor . Unntatt fra dette kravet er
institusjoner/organisasjoner som benytter kommunerevisjonen eller annet offentlig revisjonsorgan.
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• For tilskudd under kr 200 000 skal det sammen med rapporten sendes inn regnskapsoversikt for
disponeringen av tilskuddet , undertegnet av tilskuddsmottaker . Det kreves ikke at denne
regnskapsoversikten er bekreftet av revisor.

• Blir tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke benyttet til det gitte formål , kan de overskytende
midlene bli krevd tilbakebetalt . Tilskuddsmottaker plikter å gjøre ABM-utvikling oppmerksom på
slike forhold så snart som mulig og senest innen 1 . november 2009.

n Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formål , kan hele eller
deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt . Dersom tilskuddsmottaker har mottatt tilskudd på
bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfelle rammes av bestemmelsene i
straffelovens §§ 270-271.

Vi ønsker lykke til med prosjektet!

Leikny øtaga Ind
DirektØ

Vedlegg:
Akseptskjema

Tone Moseid
avdelingsdirektør

2



F9Bm,•*
UTVIKLING

Statens senter for arkiv , bibliotek og museum

Sendes til:
~-utvikling,
Fakturamottak SSØ.
Postboks 4104,
2307 Hamar.

Tilskudd - Aksept av vilkår og utbetalingsinformasjon

Navn:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Bankkonto:

Østfold fylkesbibliotek
Phønixbrygga
1606
Fredrikstad
Må Iles inn av tilskuddsmottaker (^ I 3

KO rt^o11CJo 560000- X001 - 1 ,̂ Fy00- f306

Vår referanse 08/427
Bestillerref.: 1970gbe ( Saksbehandlers bestillerreferanse i Contempus)

Utbetalingsinformasjon om tilskuddet:

Tekst: Bibliotek som merkevare - er det mulig

Dato: d- P2- 4)q

Tilskuddsmottaker aksept (underskrift);

Kroner:

Østfold fylkesbibliotek
Plleflixbrygga
1606 Fredrikstad

Konterine:
MÅ fylles utav Konto: Dim 1 Dim 2
saksbehandler 03257317 5050 7799
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