Tildelingskriterier for tildeling av Universitetet i Oslos aktivitetsmidler
Fastsatt av universitetsdirektøren 30. mars 2020
Om aktivitetsmidlene
Universitetet i Oslo bevilger hvert år 300 000 kroner i aktivitetsmidler.
Aktivitetsmidlene fordeles i henhold til dette reglementet av en tildelingskomite. SiO Foreninger
forvalter aktivitetsmidlene.
Aktivitetsmidlene fordeles to ganger i året. Søknadsfristene er 15. april og 15. oktober. Eventuelle
ekstraordinære søknadsfrister kunngjøres på tilsvarende måte som de ordinære søknadsfristene.
Tildelingskomiteen
Tildelingskomiteen består av:
•
•
•

lederen i Kulturstyret (eller et annet Kulturstyre-medlem som er UiO-student utpekt av
Kulturstyret dersom lederen ikke er UiO-student)
en representant oppnevnt av Avdeling for studieadministrasjon ved UiO
en representant oppnevnt av Studentparlamentet ved UiO.

Alle tre medlemmer av komiteen må delta i behandlingen av en sak for at et vedtak skal være gyldig.
Vedtak gjøres med alminnelig flertall og referat skal underskrives av alle komiteens tre medlemmer.
Universitetets representant kan bruke vetorett dersom en tildeling er i strid med enten UiOs regelverk
eller med UiOs etiske retningslinjer.
SiO Foreninger er sekretariat for tildelingskomiteen.
Hvem kan søke
Studentorganisasjoner eller uformelle grupper av studenter ved UiO kan søke om støtte.
Hva det gis støtte til
UiOs aktivitetsmidler skal spesielt legge til rette for studentaktiviteter som ikke støttes fullt ut av andre
ordninger og har til formål å:
•
•
•
•
•

støtte sosiale, kulturelle og faglig relaterte studentaktiviteter ved UiO
stimulere studentenes faglige utvikling og styrke integreringen av fag og fritid
bidra til studentenes modning, kunnskap og praktiske ferdigheter
fremme tverrfaglige aktiviteter
være et åpent arrangement/tiltak for alle studenter ved UiO.

Aktiviteter som støtter opp om formålet kan for eksempel være: festivaler og jubileer og andre ad hoc
tiltak som ikke inngår i foreningens ordinære drift, studentinitierte og studentdrevne arrangementer
med faglig/fagkritisk tilsnitt som ikke er en del av den ordinære undervisningen, samt
stimuleringsmidler til nye tiltak/arrangementer.
Store foreninger, som er merverdipliktige, kan søke om å få dekket lisensen av aktivitetsmidlene.
Søkere som ikke har andre reelle søkemuligheter prioriteres.
Dersom UiO ønsker å gi prioritet til spesielle temaer, vil disse kunngjøres sammen med første
søknadsfrist i kalenderåret.
Aktiviteter som får støtte skal profilere UiO på en positiv måte og arrangeres i henhold til UiOs øvrige
regelverk.
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Hva det ikke gis støtte til
Tiltak ved et enkelt fag eller fakultet støttes ikke. Det gis ikke penger til ordinær drift av en forening
e.l. Arrangementer som gis støtte fra Kulturstyret i SiO, samt aktiviteter som får støtte fra fakultet,
institutt eller studieprogram gis normalt ikke støtte. Det gis ikke støtte til reisevirksomhet for
foreningens medlemmer, honorar til foreningens medlemmer, nedbetaling av gjeld, mat eller drikke.
Krav til søknaden
Søknad må leveres på søknadsskjema som er tilgjengelig på SiOs nettside. Søknaden sendes til
foreninger@sio.no innen søknadsfristene 15. april og 15. oktober.
Søknaden skal inneholde:
•
•
•
•
•

beskrivelse av tiltaket det søkes om midler til, med en orientering om søkerens tilknytning til
UiO og en forklaring på hvordan søknaden bidrar til å realisere formålet med støtteordningen
budsjett for tiltaket det søkes om midler til
regnskap både for søkerens helhetlige virksomhet i foregående år, og regnskap for forrige
tilsvarende tiltak som det søkes om midler til
rapport og regnskap fra tiltak som tidligere har mottatt støtte fra Aktivitetsmidlene må være
godkjent før ny støtte kan utbetales
kopi av legitimasjon for studenten som er ansvarlig for støtten gruppen mottar, dersom søker
ikke er en registeret studentorganisasjon.

Tildelelingskomiteen og SiO Foreninger kan om nødvendig be om tilleggsinformasjon om en søker
eller en søknad. Tildelelingskomiteen kan sette krav til søkeren eller forhold rundt søknaden før
støtten endelig innvilges.
Oppfølging av vedtak
Søkere som får tildelt aktivitetsmidler blir tilskrevet via e-post.
Søkere som har fått innvilget støtte må signere kontrakt for utbetaling innen åtte uker etter at søker er
gjøres kjent med vedtaket. Dersom en søker ikke signerer innen åtte uker tilbakeføres den innvilgede
summen til ny fordeling.
De som har mottatt aktivitetsmidler plikter å sende rapport til SiO Foreninger innen 3 måneder etter
avsluttet arrangement. Rapporten skal inneholde beskrivelse av arrangementet og regnskap.
Noen prosjekter tas ut til kontroll hvert år. Søkeren er ansvarlig for at tildelte midler brukes etter
intensjonen. Hvis midlene ikke brukes i tråd med tildelingen, kan hele eller deler av de tildelte midlene
kreves tilbakebetalt.
Midler som ikke benyttes tilbakeføres til UiO innen utgangen av februar påfølgende kalenderår.
Det utarbeides en oversikt over innvilgede prosjekter på SiOs nettsider.

Sist endra 24. februar 2020/KMM

