Prinsesse Märtha Louises Fond
Det kongelige hoff
Søknad

Søkerens navn:

________________________________________________________

Kontaktperson:

________________________________________________________

Postadresse:

________________________________________________________

Postnummer:

________________

Sted:

________________________________________________________

Telefonnummer:

________________

E-postadresse:

________________________________________________________

Bankkonto (11 siffer): _________________________________
Formål:
Gi en nærmere beskrivelse av formålet det søkes om støtte til. Bruk eventuelt eget ark.

Tidspunkt for avvikling av arrangement(er): ________________________
Antall deltakende barn med funksjonshemming under 16 år: ________
Søknadsbeløp: ________________________

Tidligere tilskudd
Er det gitt tilskudd fra fondet tidligere?

Ja __

Nei __

Hvis ja:
År:

______________________________

Beløp:

__________________________________________________

Formål

__________________________________________________

Finansiering
Beregnet totalkostnad:

_____________________________________

Egenandel:

_____________________________________

Sted og dato:

Underskrift:

___________________________________

___________________________________________

Til bruk for Fondet:

Prinsesse Märtha Louises Fond
Prinsesse Märtha Louises Fond ble opprettet 15. september 1972. Avkastningen
av fondets kapital skal brukes til hjelp for barn i Norge med funksjonshemming under
16 år.
Tildelingen fra fondet skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner og komme
flest mulig barn med funksjonshemming til gode. Bidrag ytes normalt ikke til enkeltpersoner.
Det legges vekt på at de midler som deles ut, kommer barn direkte til gode og ikke brukes til
dekning av vanlige driftsutgifter. Det tas sikte på å dekke behov som det ikke er en oppgave
for stat eller kommune å bevilge midler til. Pengene øremerkes derfor tiltak som kan gi barn
glede i deres daglige tilværelse.
Det gis bare unntaksvis tildeling mer enn to år på rad.
Tildelingen fra fondet skjer på Prinsesse Märtha Louises fødselsdag 22. september.
Styret behandler ikke søknader for arrangementer som har funnet sted før denne dato.
Etter at det tildelte beløp er benyttet, sendes det snarest mulig en rapport til fondet med
oppstilling over bruken av midlene.
Fondets styre er oppnevnt av H. M. Dronning Sonja og ledes av Prinsesse Märtha Louise.
Administrasjonen utføres av St. Olavs Ordens Kanselli og Det kongelige hoff.
Henvendelser til fondet rettes til Det kongelige slott, telefon: 22 04 87 00, e-post:
mette.tverli@slottet.no

Søknaden sendes til:
Prinsesse Märtha Louises Fond
Det kongelige slott
0010 Oslo
Søknadsfrist: 1. august

