Prosjektbeskrivelse Stormbergstipendet
- Små engasjement er også store

Formål
Stormbergstipendet skal bidra til å skape og øke engasjementet for samfunnsansvar. Som
samfunnsaktører har vi ikke bare ansvar for det vi gjør, men også for det vi lar være å gjøre.
Gjennom stipender til små og mellomstore prosjekter og initiativer ønsker Stormberg å
motivere mennesker i alle aldre til å tenke globalt og handle lokalt.

Hvem kan søke?
Det er ingen begrensninger i forhold til hvem som kan søke om stipend. Det pekes imidlertid
på at stipendet har som hovedhensikt å støtte små og mellomstore prosjekt, og at stipendet i
første rekke henvender seg til disse kategoriene:
•
•
•
•
•
•

Privatpersoner (én eller flere)
Frivillige organisasjoner
Studenter og elever
Skoleklasser (offentlige og private)
Barnehager (offentlige og private)
Borettslag og lignende

NB! Av skattemessige årsaker må søkeren være tilknyttet et organisasjon-/foretaksnummer.

Hva kan det søkes til?
Stormberg har Ærlig, Modig, Inkluderende og Bærekraftig som verdigrunnlag. Alle prosjekter
som bygger opp under Stormbergs verdier og tjener formålet med samfunnsansvar kan søke
om Stormbergstipender.

Stipender og beløp
Stormbergstipendet:
3 stipender á kroner 20.000,- utbetales ved hver kvartalsvise utdeling.
Tildeles de tre beste søknadene hvert kvartal. Vurderes av Stormberg AS.
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Søknadsprosess
Gå inn på internettadressen http://www.stormberg.no/no/OmStormberg/Samfunnsansvar/Stormbergstipendet/ og fyll ut søknadsskjemaet.
Søknadsfrister Stormbergstipender: Vinterutdelingen:
Vårutdelingen:
Sommerutdelingen:
Høstutdelingen:

28. februar
31. mai
31. august
30. november

Tildelinger Stormbergstipendet:

15. mars
15. juni
15. september
15. desember

Vinterutdelingen:
Vårutdelingen:
Sommerutdelingen:
Høstutdelingen:

Vinneren blir kontaktet fortløpende.

Rapporteringskrav
Rapporteringen foregår på internett:
http://www.stormberg.no/Global/Rapporteringsskjema%20Stormbergstipendet.pdf
Velg deretter enten Stormbergstipendet eller Hovedstipendet for å få opp riktig
rapportskjema.
Rapportskjemaet skal fylles ut i sin helhet og inneholde utfyllende informasjon om:
• Gjennomførte aktiviteter
• Oversikt over bruk av stipendmidler
• Oppnådde resultater
I tillegg til skjema skal det sendes visuell dokumentasjon i form av bilder og/eller
videosnutter. Dette kravet bortfaller derimot ved eventuelle hensyn til
personvern/taushetsplikt.
Frister for rapportering er senest 6 mnd. etter tildeling.

Midler som ikke er anvendt og rapportert på innen 6 (seks) måneder etter tildeling skal
tilbakebetales til Stormberg AS på bakgrunn av krav.

Jury
Juryen som vurderer Stormbergstipendet består av en gruppe bestående av ansatte i
Stormberg.
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Forbehold
Utvelgelse
Stormberg forbeholder seg retten til å dele ut Stormbergstipendet til de prosjektene vi
subjektivt mener tjener formålet best.
Bruk i media
Stormberg forbeholder seg retten til å bruke prosjekter og produkter finansiert av
Stormbergstipendet i alle typer media og i annen kommersiell virksomhet.
Gjennomføring
Stormberg forbeholder seg retten til å kreve tilbakebetaling av stipend ved vesentlige avvik
fra prosjektbeskrivelse i søknaden som er levert.
Varighet
Stormberg forbeholder seg retten til å avbryte ordningen med Stormbergstipendet når vi måtte
ønske, men vil ikke avbryte en allerede påbegynt søknadsrunde. Varsel om avbrytelse må
derfor varsles på nettside minimum tre måneder på forhånd.
Akseptering av betingelser
Mottaker av stipender godtar automatisk de betingelser som ligger i denne
prosjektbeskrivelsen og plikter å anvende stipendet som beskrevet i søknad.

Jan Halvor Bransdal
CR-Ansvarlig
Stormberg AS

19.10.2012
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