LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA
Bli med som et permakulturelt
Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- og
Demonstrasjonsprosjekt, og delta i
et spennende og inspirerende nettverk av
grupper og prosjekter som viser at permakultur fungerer!
Om deg:
Navn: ………………
Prosjektnavn: …….
Adresse: …………..
Postnr. og -sted: ….
GPS koordinater:….
Telefon: ……………
E-postadresse: ……
Webside: …………..
Twitter: …………….
Facebook: …………
Skype: ……………..
Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):
Navn: ………………
Adresse: ……………
Postnr. og -sted: ……………..
Telefon: …………….
E-postadresse…….
Om deres prosjekt:
Fortell oss litt om deres prosjekt – dette vil bli brukt på nettsidens profil om
prosjektet.
Gi en oppsummering av deres prosjekt med 20 ord:
…………………………
Gi en kort beskrivelse av prosjektet:
…………………………
Hvilket avgrensende uttrykk vil best beskrive deres prosjekt (For eksempel:
’Lokal fruktskog’, ’Urbant Matprosjekt’, ’Andelslandbruk’, ’Småbruk’ eller
lignende)
…………………………
Når startet deres prosjekt?
…………………………
Hvort stort område har dere til disposisjon?
…………………………

Vennligst marker hvilke områder som er beskrivende for deres
permakulturfokus.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Grønne byggeteknikker
’Retrofitting’
Vann og avløp
’Motstand mot naturlige kriser’
Kultur og utdanning
Finans og økonomi
Helse og velvære
Hager og frukthager
Landbruk
Dyrehold
’Skogsdrift’/ woodlands
Aquakultur
Biodiversitet og ville områder
Spiselige ville vekster
Søppelreduskjon/forbruk
Landbrukspoltikk og kommunal eller lokal drift
Verktøy og teknologi
Annet

LANDs essensielle kriterier:
Vennligst beskriv og forklar hvordan deres prosjekt bruker permakulturens
etikk, prinsipper og metoder:
…………………………
Hvor knyttet er deres prosjekt til utvikling over lang tid, eller i kortere faser?
…………………………
Hvilken tilknytning har prosjektet til dyrking av mat?
…………………………
Hvilke nøkkelpersoner i prosjektet har et PDC (permakultur grunnkurs)?
…………………………
Hvordan vil du forklare til besøkende og frivillige hvordan permakultur er satt i
praksis på deres område (f.eks. gjennom tilstedeværelse og forklarende
skilting)?
……………………………
Hvor mange besøkende kan deres prosjekt ta imot på en gang?
……………………………
Hvilke fasiliteter har dere for å ta imot besøkende og frivillige?

……………………………

Er dere villige til å dele ferdigheter og relevant informasjon
med andre permakulturprosjekt, frivillige og besøkende via
Norsk permakulturforening sin nettside?

Ja / Nei

Er dere per i dag medlem av Norsk permakulturforening, og er
dere villige til å beholde fortløpende medlemskap?

Ja / Nei

Har prosjektet deres relevante forsikringer?

Ja / Nei

Har dere foretatt risikoanalyse på stedet?

Ja / Nei

Har prosjektet relevante HMS-prosedyrer på plass?

Ja / Nei

Vil dere vise deres medlemskap (og link til nettside) i LAND
Norge på stedet og på deres prosjekts nettside?

Ja / Nei

Er dere villige til å motta tilbakemeldinger, inkludert en toårig
sjekk?

Ja / Nei

Har dere mulighet for å ta imot besøkende og frivillige ved
minst 15 anledninger per år? NB Dere kan selv bestemme
minimum antall deltagere og ev. kostnader for besøkende/
donasjoner.

Ja / Nei

LANDs ønskelige kriterier
Disse kriteriene er ikke obligatoriske, men det er flott om deres prosjekt
ønsker å jobbe mot dem.
Har dere utdanningsressurser tilgjengelig for besøkende

Ja / Nei

Er dere villige til å delta på og å være vertskap for
arrangementer for ferdighets- og kunnskapsutveksling?

Ja / Nei

Er dere villige til å bidra til evaluering og ’overvåkning’?

Ja / Nei

Holder dere kurs og arrangementer? I så fall fortell oss gjerne
om det:

Ja / Nei

Prosjekterklæring – signeres av prosjektledere.
Denne delen av skjemaet må signeres av kontaktpersonen og en annen
nøkkelperson i prosjektet. Vennligst send denne delen av skjemaet til
postadressen vår: Postboks 9373, Grønland, 0135 Oslo. Send det komplette
skjemaet til land@permakultur.no. Vi trenger å ha en papirkopi av denne
delen for å behandle søknaden.
Vennligst sørg for at alle relevante personer involvert i prosjektet har lest og er
inneforstått med de essensielle kriteriene, slik at alle i prosjektet har en delt
forståelse for hva et LAND-senter er. Vennligst ta kontakt med
nettverkskoordinatoren om du har noen spørsmål på tlf. 41 32 84 47 eller
land@permakultur.no
Vi – prosjektet som søker om å bli LAND-senter – er enige om at vi:
 Oppfyller de essensielle kriteriene og jobber mot å oppnå de
ønskelige kriteriene.
 Driver prosjektet basert på permakulturens prisnipper og etikk.
 Har relevant forsikring for prosjektet. Vi, og ikke Norsk
permakulturforening, har ansvaret for vår forsikring. (Dere kan bli
spurt om å fremvise forsikringsdokumenter)
 Vil informere Norsk permakulturforening om forandring i
telefonnummer, e-post eller postadresser.
 Inkluderer LAND-logoer og synliggjøring på vårt prosjekt sin
webside og markedsføringsdokumenter.
 Benytter vår egen webside til å registrere informasjon om
aktivitetene som holdes og antall besøkende og frivillige som har
vært på vårt prosjekt.
 Vil dele eksempler og prosjektsuksesser med Norsk
permakulturforening slik at foreningen kan inkludere dette i sitt
nyhetsbrev og i Permakulturmagasinet.
 Vil melde fra til Norsk permakulturforening om prosjektet kommer i
vanskeligheter slik at de kan bidra med ekstra støtte.
 Er inneforstått med at informasjonen i denne søknaden blir lagret
elektronisk, og at den ev. vil være tilgjengelig for andre medlemmer
via kontor, foreningens nettside og i nyhetsbrevet.
 Vi vil sende bilde av stedet og av ansvarsperson til
land@permakultur.no til bruk på nettsiden.

Navn 1 med blokkbokstaver: ………
Signert 1: …………………………….
Navn 2 med blokkbokstaver: ………
Signert 2: …………………………….
Dato: ……

Sted:………

Norsk permakulturforening vil:








Gå gjennom deres søknad så snart som mulig.
Besøke deres prosjekt og tilby støtte en-til-en på stedet hvor vi vil
samtale om hvordan best bistå deres prosjekt.
Hjelpe med å identifisere hvilken støtte deres prosjekt har behov
for.
Bistå med fortløpende støtte via Norsk permakulturforening, og
videreformidle annen støtte der det er ønskelig.
Bidra med informasjon og nettverksfasiliteter.
Gi plass i nyhetsbrevet og i Permakulturmagasinet for å promotere
deres prosjekt, finne samarbeidspartnere og annen støtte.
Hjelpe deres prosjekt med å spre resultater av ev. forskning, f.eks.
gjennom publisering på nettside eller i Permakulturmagasinet.

