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UTLYSNING AV FYLKESKOMMUNAL TILSKUDDSORDNING FOR
VANNMILJØTILTAK 2017 - ANDRE SØKNADSOMGANG
For 2017 har Rogaland fylkeskommune avsatt en pott på kr 1 700 000 til den
fylkeskommunale tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak. Totalt ble kr 882 150 ble fordelt i
første søknadsomgang av Fylkesutvalget, møtedato 28.03.207, sak 42/17. Det gjenstår kr
817 850 til fordeling i andre søknadsomgang.
Midlene lyses nå ut, med søknadsfrist 1. september 2017.
Om tilskuddsordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til gjennomføring av tiltak som bedrer
miljøtilstanden i ferskvanns- og kystvannsforekomster. Tilskuddsordningen skal også bidra
til å øke kunnskapen om miljøtilstanden, og tiltaksovervåking som gir kunnskap om
effekten av igangsatte tiltak. Formidlingsprosjekter som øker kunnskap og forståelse om
vannmiljø kan også tildeles støtte.
Tilskuddsordningen har utgangspunkt i Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Rogaland (2016-2021), med tilhørende tiltaksprogram. Prioriterte vassdrag og
tiltaksområder i regional plan vil prioriteres. Videre vil tiltak som er beskrevet i
tiltaksprogrammet prioriteres.
Regional plan og tiltaksprogram er å finne på www.vannportalen.no/rogaland.
Målgruppe for tilskuddsordningen er vannområdene i vannregion Rogaland, kommunene i
Rogaland, organisasjoner og private tiltakshavere. Det er kun vannområdene og
kommunene som kan sende inn søknader. Søknader fra organisasjoner og privatpersoner
skal kvalitetssikres av aktuell kommune, som deretter sender søknaden til
fylkeskommunen.
Kommunene og vannområdekoordinatorene oppfordres til å informere bredt om
tilskuddsordningen.
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Kriterier og søknadsfrister
Kriterier for søknadsordningen er vedlagt dette brevet. Kriteriene er også lagt ut på
http://www.rogfk.no/Tilskudd-og-oekonomisk-stoette/Natur-og-kulturvern2/Vannmiljoetiltak
På denne nettsiden ligger også et søknadskjema som skal benyttes til alle søknader.
Søknader som ikke oppfyller kriteriene vil ikke kunne tildeles støtte, og ufullstendige
søknader kan bli avvist.
Kriteriene for å få støtte fra tilskuddsordningen i 2017 er de samme som i 2016.
Tilskuddsordningen, i den form den er nå og tilgjengelig for hele fylket, ble opprettet i
2016. På bakgrunn av erfaringene som blir gjort i løpet av 2016 og 2017, vil det bli vurdert
om kriteriene skal endres for 2018.
Frist andre søknadsomgang: 1. september 2017
Vedtak om fordeling av støtte vil bli gjort i fylkesutvalget den 17. oktober.
Søknader sendes til:
E-post: firmapost@rogfk.no
eller
Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger
Søknader merkes med «Tilskudd til vannmiljøtiltak 2017 – andre søknadsomgang».
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