Ulike støtteordninger
Stiftelser og sponsorater

Stortingsmelding og statsbudsjett
• Meldinga: mange gode tanker om friluftslivet som skal gjennomføres
innenfor gjeldende budsjettrammer
• Forslag til statsbudsjett for 2017; ingen økninger til Norsk Friluftsliv, ingen
økning til FNF
• Kutt hos Miljødirektoratet
• Momskompensasjonen økes ikke
• Lav vekst i budsjettet til Helse- og omsorgsdep, men høye ambisjoner
• Norsk Friluftsliv har fremmet krav om 100 mill ekstra til KLD
• Bla ekstra til FNF, oppsyn/kontroll, aktivitetsmidler, kartlegging og
verdsetting, sikring av friluftsområder, frie midler for økt frivillig innsats
• Viktigere enn noen gang at vi er flinke til å søke midler til gode prosjekter

Frivillighetsregisteret BRREG
• https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-ifrivillighetsregisteret/
• Momskompensasjon
• Grasrotandel
• Noen stiftelser krever registrering her

Gjensidige-stiftelsen
• Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i
Frivillighetsregisteret kan søke.
• Støtter prosjekter innenfor følgende innsatsområder; sikkerhet,
mestring og læring, sosial inkludering og mangfold, fysisk aktivitet,
kosthold.
• Søknadsfrist 15. september
• http://www.gjensidigestiftelsen.no

Sparebankstiftelsen DNB
• Støtter prosjekter under følgende formål; friluftsliv og naturkunnskap,
kunst og kultur, nærmiljø, idrett, lek, kulturminner og historie.
• Aldersgruppe 6-30 år
• Prosjekter som varer over tid og som kommer mange tilgode
• Skaper aktivitet og er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje
• Søknadsfrister: 1. februar og 1. september
• https://www.sparebankstiftelsen.no

Storebrand
• ”Vi heier på”-konkurransen: støtter opp om gode prosjekter innen
miljø, samfunn, læring, utvikling, liv og helse.
• Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes,
og være til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter
seg mot.
• Søknadsfrister: Midlene fordeles to ganger i året, neste frist er 1.
april 2017
• https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen

Olav Thons stiftelse for allmennyttige formål
• Helsefremmede virksomhet
• Tiltak for utvikling og bedring av det fysiske miljø
• Barn og ungdoms oppvekstvilkår
• Bidrag til beste for eldre
• Tilskudd gis til personer, organisasjoner, virksomheter eller andre som
bidrar til å fremme stiftelsens formål.
• Søknadsfrist: 1. mars og 1. september
• http://otss.olavthonstiftelser.no

Olav Thons DNT-stiftelse
• Stiftelsens midler skal særlig anvendes til bygging og innredning av
hytter og nødbuer i fjellet og i nærområdene, og til merking og
vedlikehold av rutenett, men kan også brukes til andre formål som
fremmer vandring i norsk natur.
• Søknadsfrister: 15. februar og 15. september
• http://dnt.olavthonstiftelser.no

Tryg Allmennyttige stiftelse
• Stiftelsens formål er å gi økonomiske bidrag til allmennyttige og
trygghetsskapende aktiviteter. Landsdekkende prosjekter eller de som
har potensial til å bli det vil bli prioritert.
• Støtter ikke helt lokale tiltak som for eksempel ballbinger,
fritidsklubber og lignende.
• Søknadsfrist: Ikke oppgitt, behandles i ordinært styremøte som
avholdes 4 ganger per år.
• http://www.tryg.no/om-tryg/samfunnsansvar/tryg-allmennyttigestiftelse/index.html

Sparebanken Øst
• Tiltak som er rettet mot barn og unge. Vi kan bidra med penger til
talentutvikling, anlegg, utstyr og annet som skal til for at barn og unge skal
kunne utfolde seg og ha det gøy.
• Støtte kan gis til:
• ideelle lag og foreninger
• tiltak rettet mot barn og ungdom
• anlegg og utstyr
• søker må være kunde eller ønske å bli kunde i Sparebanken Øst
• prosjekter av allmenn interesse
• Søknadsfrist: 1. juni og 1. desember
• https://www.oest.no/spire/

Danske Bank Engasjement
• Inntil 50 000 kroner per prosjekt
• Alle formål kan søke om støtte fra Danske Bank Engasjement, med
unntak av enkeltpersoner og bedrifter
• Idrettskultur og breddeidrett Barn og unge skal ha adgang til et rikt
tilbud av opplevelser innenfor idrettens verden. En aktiv oppvekst gir
et godt grunnlag for et langt og sunt liv. Vi ønsker derfor å bidra til økt
aktivitetsnivå blant barn og unge via breddeidrett.
• Søknadsfrist: 1. april
• http://www.danskebank.no/nb-no/ombanken/samfunnsansvar/Samfunn/Pages/DanskeEngasjement.aspx

ExtraStiftelsen
• Frivillighetens egen stiftelse
• Egne medlemsorganisasjoner som må søke; DNT er medlem
• ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse.
Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering,
habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.
• Søknadsfrister: 15. mars og 15. september
• https://www.extrastiftelsen.no/sok/

Den naturlige skolesekken-eksterne aktører
• Gjennom Den naturlige skolesekken kan det søkes om tilskudd til tiltak eller
prosjekt som kan bidra til grunnskolenes (1.-10. trinn og Vg1) planlegging
og gjennomføring av flerfaglige undervisningsopplegg i nærmiljøet.
• Tilskuddsordningen skal medvirke til at barn og unge gjennom opplæringen
får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens
miljøutfordringer. Den skal bidra til økt miljøengasjement hos elever og
lærere.
• Søknadsfrist: 1. mars
• http://www.natursekken.no/binfil/download2.php?tid=2133798

Norled
• Transportselskap som sponser i form av pengegaver.
• Landsdekkende
• Ønsker å samarbeide med aktører innen idrett, kultur og ideelle
organisasjoner.
• Søknadsfrister frist 1. april og 1. oktober
• https://www.norled.no/om-norled/sponsorvirksomhet/

Refusjonsordning for marint avfall
• Ordningen administreres av Hold Norge Rent, og går ut på at alle som
har hatt kostnader til transport, mottak eller behandling av marint
avfall fra strandrydding på frivillig basis, kan søke refusjon.
• Søknadsfrist: 1. november
• http://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/

Legathåndboka
• Gis ut hvert år
• Kan lånes på biblioteket eller kjøpes
• Elektronisk versjon er søkbar, men inneholder ikke all informasjon
som søknadsfrist og kontaktinformasjon
• http://legathandboken.no

Tilskuddsportalen
• Tilskuddsportalen er en informasjonstjeneste for aktivt arbeide med
tilskudd. Tilskuddsportalen gir nyheter om tilskudd og har en søkbar
katalog med nærmere 3.000 tilskuddsordninger.
• Tilgang gjennom kommunene

• http://tilskuddsportalen.no/#/1138

