Tilskuddsordninger
Fokus Engasjement
Vi støtter prosjekter innen kunnskap, kunst og kulturliv og breddeidrett.
Vi støtter lokalt engasjement:
2 500 000 kroner til gode prosjekter
Inntil 50 000 kroner per prosjekt
Alle formål kan søke om støtte fra Fokus Engasjement, med unntak av enkeltpersoner og bedrifter
http://www.fokus.no/NB-NO/OM-FOKUSBANK/SAMFUNNSANSVAR/SAMFUNN/Pages/FokusEngasjement.aspx
Søknadsfrist to ganger i året - 1. april og 1. oktober.
Vi kan fondet
Hvem kan søke?
Stipendet kan søks av alle i landet mellom 13 og 19 år og som er aktive innen en eller annen idrett.
Den som sender søknad må imidlertid ha fylt 18 år.
Stipendiatene underrettes fortløpende og presenteres på forsiden.
http://www.vi-fondet.no/apply.php
Neste frist 30. november.
Lebara Kulturfond
Idrett, kultur, skole, fritidsklubb og annet
5000,-, 10000,-, 15000,-, 20000,- og 25000,http://lebara.no/kampanjer/Kulturfond
Søknadsfristen er 5. august 2011
Bergesens Almennyttige Stiftelse
"Stiftelsen er en veldedig innretning som ikk har erverv til formål.
Den skal fremme almennyttige formål, som vanligvis ikke ivaretas av det offentlige.
Den skal i særlig grad tilgodese kulturelle og humanitære oppgaver, samt gjennom stipendier o.l.
søke fremmet tilegnelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper".
http://www.bergesens-stiftelse.no/
Søknadsfrist: Løpende
Sparebankstiftelsen
Vi skal utløse gode krefter. Sparebankstiftelsen DnB NOR gir bidrag til tiltak som gleder mange.
Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene de
har arbeidet i. Denne tradisjonen viderefører vi. Vi støtter prosjekter som skaper engasjement, har
verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.
Sparebankstiftelsen DnB NOR er nest største eier av finanskonsernet DnB NOR, og det er utbyttet
herfra som i hovedsak muliggjør gavene til allmennyttige formål. Prioriterte formål 2010:
1. Kulturelle aktiviteter og uttrykk
2. Jorden og universet
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Nettside: http://sparebankstiftelsen.no/
Søknadsfrister: 15. september 2010
Gjensidigestiftelsen
Hvem kan søke: Alle kan søke.
Unntak er religiøse og politiske formål. Det kan gis bidrag i samarbeid med det offentlige, men
Gjensidigestiftelsen skal ikke overta det offentliges ansvar. Hva kan du søke om: Du kan søke om
midler til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende,
aktivitetsskapende og samfunnsbyggende. Søknaden må ha en økonomisk ramme og være
tidsbegrenset. Vi må vite at prosjektet blir fullfinansiert før støtten utbetales. Vi støtter ikke drift av
etablerte organisasjoner, driftsmidler og inngår ikke sponsoravtaler.
Nettside: www.gjensidigestiftelsen.no/no/
Søknadsfrister: 15. september 2010
Aktiv ungdom
Aktiv ungdom gir støtte til ungdomsprosjekter blant annet gjennom ordningen Ungdomsinitiativ og
Demokratiprosjektet. Aktiv ungdom støtter lokale, nasjonale og internasjonale prosjekt, og
målgruppen er primært ungdom mellom 13 og 30 år.
Nettside: www.aktivungdom.eu
Søknadsfrister:
Drømmestipendet
Deles ut av Norsk Tipping i samarbeid med Norsk kulturskoleråd. 100 unge utøvere innen kunst og
kultur tildeles 10.000 kroner hver. Hver kommune kan nominere en kandidat.
Nettside: www.drommestipendet.no
Søknadsfrister: Se nettside
ABM – utvikling
Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Her finn du ei oversikt over søknadsmidlar frå ABMutvikling. I tillegg finn du nokre eksterne midlar som det kan vere aktuelt for abm-institusjonar å søke
på. Under tildelingar finn du alle prosjektmidlane som ABM-utvikling har delt ut.
Nettside: www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/index.html
Søknadsfrister: Sjekk nettside
Kor
Norges Korforbund er Nord-Europas største interesseorganisasjon for kor og kordirigenter og
organiserer i dag omlag 1000 kor.Gjennom Norges Korforbund har korene tilgang på en rekke
opplæringstilbud, både for korister, dirigenter og tillitsvalgte.
Nettside: www.kor.no/
Søknadsfrister: Forskjellige frister, sjekk nettside
Statoil
Statoil er en av Norges største sponsorer innenfor områder som sport, kultur, utdannelse, miljøvern
og humanitær støtte. Målet med våre sponsoraktiviteter er å inngå samarbeid for å formidle våre
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verdier til våre kunder, ansatte og allmennheten. Anbefalinger og valg før samarbeidsavtaler inngås
er gjort etter å ha mottatt verdifulle råd fra fagkomiteer og vårt solide nettverk. Samarbeidsavtalene
er utformet slik at de er til gjensidig nytte for oss og våre partnere på lang sikt. Mesteparten av
sponsormidlene går til store, langsiktige prosjekter, som nevnt ovenfor.
Statoil støtter ikke:
 Søknader som ikke har fulgt retningslinjene eller som sendes via andre kanaler
 Enkeltpersoner eller grupper som ikke tilhører en organisasjon/klubb
 Kontant betaling
 Reiser/turer
 Religiøse organisasjoner
 Politiske organisasjoner
Nettside: www.statoil.com/no/About/Sponsorships/Pages/default.aspx
Søknadsfrister: Sjekk nettsiden
Fond for utøvende kunstnere
Fondets midler er øremerket de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Fondsloven definerer
musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin
kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Utøverene må bo og hovedsaklig ha sitt virke i
Norge.
Støtten gis etter søknad fra den utøvende selv, arrangør, produsent eller andre. Det er Fondets styre
som avgjør hvem som skal få støtte. Midlene går i hovedsak til freelancevirksomhet og til frie
grupper. Skapende kunstnere som komponister, forfattere, koreografer o.a. kan ikke søke personlig
støtte eller stipend i Fondet.
Søknaden må sendes inn før prosjektet er påbegynt / gjennomført.
Fondets støtteordninger
· Innspilling av fonogram
· Prosjektstøtte
· Reisestøtte
· Kurs-/seminarvirksomhet (arrangering)
· Stipend for videreutdanning
· Orkester-/korpsstipend
· Stønad
Nettside: www.ffuk.no/fondets-stoetteordninger.60439.no.html
Søknadsfrister: 15. mars
Musikkfondene
Musikkfondene er felles administrasjon for Det Norske Komponistfond, Komponistenes
Vederlagsfond, Norsk Musikkfond og Tekstforfatterfondet. Fondene har som sin primære oppgave å
tildele midler til komponister og tekstforfattere. Henvendelser gjøres hovedsakelig per e-post.
Nettside: www.musikkfondene.no/
Søknadsfrister: Løpende
Norsk jazzforum
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I tillegg til medlemsservice og kulturpolitiskarbeid, er en av Norsk jazzforums viktigste oppgaver å
forvalte tilskuddsordninger for sine medlemmer. Medlemmer av Norsk jazzforum, musikere,
storband og arrangører, kan søke om toppfinansiering til ulike prosjekter gjennom ad hoctilskuddsordningen. I tillegg tildeler Norsk jazzforum musiker- og bandstipend basert på søknader
hver høst. Også lanseringsprosjekter, Nasjonal jazzscene og utenlandsatsninger kommer
medlemmene til gode.
Nettside: www.jazzforum.no/tilskuddsordninger
Søknadsfrister: Løpende
Tilskuddsmidler til friluftsliv
Det finnes ulike ordninger der friluftslivsorganisasjoner kan søke om tilskudd til forskjellige
aktiviteter. Denne siden gir først og fremst oversikt over de tilskuddsordningene som FRIFO
administrerer og som kan søkes på av FRIFOs medlemsorganisasjoner (kun sentralleddet) og Forum
for natur og friluftsliv (FNF). Sjekk hvilke lag organisasjoner som kan søke midler på nettsiden.
Nettside: www.frifo.no/Default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=134&DGI=134
Søknadsfrister: Sjekk ut nettsiden for mer info og frister
Scenetekstfondet
Scenetekstfondet gir støtte til teatergrupper som ønsker hjelp av profesjonell dramatiker til å skrive
manus spesielt for dem.
Nettside: www.teater.no/view.asp?sMode=Kat&lngID=40
Søknadsfrister: Fortløpende
Dei kongelege fonda
Tradisjonen med kongeleg støtte til velgjerdsformål har lange røter.
I dag artar dette seg både i form av beskyttarskap og representasjon for ulike organisasjonar og
formål, og direkte i form av eigne fond.
Det finst tre Kongelege fond som alle blir forvalta av eigne styre etter oppsette statuttar. Dette er:
Kronprinsesse Märthas minnefond
Fondet har som formål å gje økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i organisasjonar og
foreiningar.
Prinsesse Märtha Louises Fond
Prinsessens fond gjer støtte til prosjekt for funksjonshemma barn.
H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits Humanitære fond
Tildelingane frå Kronprinsparet sitt humanitære fond går til internasjonale prosjekt innan helse og
utdanning, og til nasjonale prosjekt rundt oppvekstvilkår og inkludering.
Nettside: www.kongehuset.no/c26958/artikkel/vis.html?tid=28821
Søknadsfrister: Forskjellig
Spelfondet - utlysning 2010
Hva kan det søkes tilskudd til? Lokale og regionale friluftsspel/historiske spel under etablering (nye)
og allerede etablerte historiske spel kan søke. For etablerte spel skal midlene gå til å videreutvikle og
heve kvaliteten på spelet. Det stilles som en forutsetning at spelet har en organisasjonsform som
sikrer kontinuitet. Hvor mye støtte kan vi få? På grunn av begrensede midler er maksimalt tilskudd til
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en enkelt søker (spel) begrenset oppad til kroner 500.000,- Det gis heller ikke midler til spel i spillfrie
år (pauseår).
Nettside: www.teater.no/view.asp?sMode=&lngID=705
Søknadsfrister: 1. februar
Frifond
Den statlige støtteordningen til aktiviteter for barn og unge. Hvis dere er under 26 år kan dere søke
på Frifond-midler.
Nettside: www.frifond.no
Søknadsfrister: Kontinuerlig
VOX
Tilskuddsordninger til private og offentlige virksomheter innen læring for voksne.
Nettside: www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2276&epslanguage=NO
Søknadsfrister: Fortløpende
Norsk Kulturminnefond
Norsk Kulturminnefond er siden 2002 et virkemiddel innen kulturminnearbeidet. Pr. 01.07. 2009 er
1,4 milliard kroner avsatt som fondskapital. Rentene av denne kapitalen tildeles fondet gjennom eget
tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet. Midlene brukes til tildeling av prosjektmidler og drift av
fondet.
Satsningsområder for Kulturminnefondet til og med 2010 er:
* By og tettsted
* Landbrukets kulturminner og kulturmiljø
Nettside: www.kulturminnefondet.no
Søknadsfrister: 01.02. og 01.09
Shell
Hvert år samarbeider vi med lag og foreninger som hovedsaklig har tilhørighet til de områdene hvor
vi har våre operasjoner. Komiteen som vurderer søknadene samles to ganger i året, for å vurdere
søknadene som er kommet inn. Eget søknadsskjema på nett. Vi gir ikke støtte til:
- Privatpersoner
- Religiøse lag og foreninger, med unntak av prosjekter som går til allmennyttige
samfunnsformål.
- Politiske partier eller foreninger
- Institusjoner og organisasjoner som i utgangspunktet skal støttes av det offentlige,
eksempelvis skole, politi
Nettside:
www.shell.no/home/formsRumba/nor/footer/contact_us/sponsorship_contact_us/form_sponsorshi
p.html
Søknadsfrister: 1. oktober og 1. mai
Statkraftfondet
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Statkraftfondet er opprettet som en støtte til samfunnsnyttige formål. Fondets størrelse er på inntil 5
millioner norske kroner årlig. Pengene tildeles frivillige organisasjoner, stiftelser eller lignende etter
søknad eller egen vurdering av Statkrafts ledelse.
Nettside: www.statkraft.no/baerekraft/samfunnsansvar/statkraftfondet/default.aspx
Søknadsfrister: Informasjon om Statkraftfondet for 2010 blir lagt ut i første kvartal 2010
Tilskuddsordningen for husholdninger
Regjeringen har innført en tilskuddsordning for alternativ oppvarming og elektrisitetssparing i
husholdninger og ønsker å videreføre denne. Ordningen er et bidrag til husholdninger som ønsker å
gjøre gode og bevisste energivalg. Produkter støttes med inntil 20% av dokumenterte kostnader,
opptil et maksimalt støttebeløp. Sats for tilskudd til pelletskaminer og sentralt styringssystem er
inntil 4 000 kroner. Sats for tilskudd til solfangere, varmepumper og pelletskjeler er inntil 10 000
kroner. Enova SF har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å gjennomføre ordningen.
Nettside: www.tilskudd2006.enova.no/default.aspx
Søknadsfrister: Fortløpende
Utstyrsstipend
Er du blakk og trenger penger til nytt utstyr når du skal begynne på videregående? Lånekassen kan
støtte deg med opp til 2 750 kroner. Alt du må gjøre er å sende Lånekassen en søknad.
Nettside: www.lanekassen.no/
Søknadsfrister: 15. november(for høstsemesteret) og 15. mars(for vårsemesteret)
TrygVesta Allmennyttige Stiftelse
TrygVesta Allmennyttige Stiftelse gir økonomisk støtte til trygghetsskapende og allmennyttige formål
i Norge. Tiltak av landsdekkende karakter, eller som har potensial til å bli landsdekkende, blir
prioritert. Både direkte og indirekte trygghetsskapende tiltak, som for eksempel forskning, kan få
tildeling fra stiftelsen. Søknader om støtte til helt lokale, avgrensede tiltak, for eksempel bygging av
ballbinger, drift av fritidsklubber eller innkjøp av redningsvester, faller utenfor stiftelsens formål. Det
gis heller ikke støtte til ordinær drift av ideelle organisasjoner eller prosjekter.
Stiftelsen vurderer forespørsler fra organisasjoner, privatpersoner og forskningsmiljøer.
Nettside: www.trygvesta.no/omvesta/samfunnsansvar/trygvesta_allmennyttige_stiftelse/index.html
Søknadsfrister: Søknadene behandles av stiftelsens styre. Det avholdes fire ordinære styremøter i
året.
Musikkutstyrsordningen
Musikkutstyrsordningen vil i samarbeid med Norsk Tipping gi tilskudd til nye musikkbinger i 2010.
Til forandring fra 2009 vil det nå tildeles et flatt tilskudd på 200.000, til kjøp av en musikkbinge,
transport, løft fra bil til tomt og montering.
Musikkbinger er fra 2010 et eget støtteområde i MUO. I første tildeling (2010 - 01, med søknadsfrist
15.mars) vil de kommuner som har fattet vedtak om finansiering av egenandel, og som har avsatt
tomt til formålet bli prioritert.
Nettside: www.musikkutstyrsordningen.no
Søknadsfrister: 15. mars og 1. september
Tildeling 2010 - 02
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Fra og med søknadsfristen 1. september vil musikkbingene inngå i samme søknadssyklus som de
øvrige støtteområdene, med årlige frister 1. september og 1. februar. Alle søknader skal da leveres
via MUOs søknadsportal. Nærmere info om endringer dette vil medføre vil bli annonsert her på vår
hjemmeside.
Guro og Ola Narum sitt legat
Legat-id:

2282

Formål: å yte støtte til vanskeligstilte fra Gol kommune
Hovedtekst: Rentene av legatet blir delt ut ein gong for året til vanføre, blinde, døve og tuberkuløse,
samt til hjelp for gamle utslitte menneske som vil bu heime, og andre eldre som har det vanskeleg
økonomisk sett mellom 55 år og trygdealderen.
Annet: Det er ikkje utarbeidd noko søknadsskjema. Når du søkjer så må du opplyse om namn, alder,
studiestad/skule og adressa di på dette tidspunktet, eller andre opplysningar som du ser blir kravd i
omtala av kvart av fonda, og bankkontonummer
Betingelser for å søke: Rentemidlane skal gå til innbyggjarar i Gol kommune, dvs du må vera
folkeregisterført i Gol.
Ada og Hagbart Wagges humanitære og veldedige stiftelse
Legat-id:

3993

Formål: å yte støtte til støtte for humanitære og veldedige formål
Arna og Johannes Brunes Minnefond
Legat-id:

2538

Formål: å fremme humanitær, kulturell, vitenskapelig eller annen samfunnsnyttig virksomhet
Hovedtekst: Midler fra avkastning eller verdiøkning er bundet opp i prosjekter som familien tar
initiativ til og velger å prioritere.
Erling og Gøtha Luise Havrevolds legat
Legat-id:

3494

Formål: å støtte privatdrevne, humanitære virksomheter i deres arbeid i Norge
Leif Høeghs Stiftelse
Legat-id:

3549

Formål: å yte bidrag til kulturelle, vitenskapelige, inklusive økonomisk vitenskap, og veldedige formål
Hovedtekst: Det gis ikke støtte til studier eller videreutdannelse hverken innenlands eller utenlands.
Styret tar selv initiativ til utdeling.
Kari og Per O. Kinneberg sitt legat
Legat-id:

1365

Formål: å dele ut rentene av legatet ut til fordel for kvinner og menn mellom 60 år og trygdealderen
som har vanskeleg for å forsørge seg, samt til ungdom som vil gå ein kristeleg ungdomskule, eller
som vil utdanne seg til prest i Den Norske Kyrkje
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Betingelser for å søke: Rentemidlane skal gå til innbyggjarar i Gol kommune, dvs du må vera
folkeregisterført i Gol.
Ole Nilsen Skaga og Anne Nilsen Skaga sitt legat
Legat-id:

3115

Formål: å yte støtte til utdanning utover folkeskole for ubemidlet evnerik ungdom fra Gol
Hovedtekst: Siste års renter blir delt ut etter søknad til ungdom frå Gol som vil søkje skular av alle
slag etter endt grunnskule og blir berre gitt til studentar eller elevar på studiestader og skular utanfor
Hallingdal. Blir delt ut ein gong for året.
Betingelser for å søke: Rentemidlane skal gå til innbyggjarar i Gol kommune, dvs du må vera
folkeregisterført i Gol.
Karin Emilie Nielsens stiftelse
Legat-id:

2177

Formål: å yte støtte til støtte for svært vanskeligstilte barn
Bedriftshjelp
Trenger din bedrift økonomiske garantier og tilskudd? Bedriftshjelpen gir deg oversikt over
støttemulighetene. Bedrifter i alle bransjer og utviklingsfaser finner her offentlig tilbud fra i første
omgang omkring 20 tilbydere.
Nettside: www.bedriftshjelp.no
Søknadsfrister: Sjekk nettside for mer info
Kaptein John Rasmussen Aas og hustrus legat
Legat-id:

4372

Formål: å tjene til jordbrukets og det binærings oppkomst og fremgang i Buskeruds fylke
Hovedtekst: Halvparten av årets avkastning avsettes til dette formålet, og har iløpet av de siste årene
vært på ca. kr. 50.000,-.
Betingelser for å søke: Studenter, foreninger og organisasjoner som fyller kriteriene kan søke til
forretningsfører og styret foretar utdeling i løpet av høsten hvert år.
Gunnar F. Kjølstad og hustru Ada's legat
Legat-id:

1082

Formål: å yte støtte til eldre mennesker samt til personer ved fysiske eller psykiske defekter
Stiftelsen til Peder og Målfrid Dybvads minne
Legat-id:

4077

Formål: å yte støtte til a) Sosialt støttearbeid for enslige eldre og funksjonshemmede & b) Tiltak for
barn med cerebral parese og andre funksjonshemninger
Lise og Arnfinn Hejes fond
Lise og Arnfinn Hejes fond gis til unge personer for utdannelse av praktisk, teoretisk eller kunstnerisk
art i Norge eller utlandet. Søknadsskjema kan fåes hos Harald Røer, Røder Gård, 1450 Nesoddtangen.
Mer informasjon: E-post: harald-roer@c2i.net
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Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup
Legat-id:

1374

Formål: å gi støtte til Astrup Fearnley Museet for moderne kunst, samt til utdannelse, kultur, sosiale
og andre almennyttige formål
Annet: Årlige utbetalinger varierer.
Søknadsfrist:

Ingen – behandels på hvert styremøte, vanligvis 5 ganger i
året

Inga og Andreas Wettres hjelpe- og støttefond
Legat-id:

2278

Formål: å yte støtte til økonomisk vanskeligstilte til utdannelse, samt andre veldedige almennyttige
formål
L. og G. Schjelderups stipendie- og Gavefond
Legat-id:

2709

Formål: å yte støtte til utdannelse, til å skaffe unge mennesker arbeid, til almennyttige formål eller til
personer som fortjener eller trenger økonomisk støtte.
Beskrivelse: Legatstifternes barn og barnebarn er utelukket fra å kunne søke.
Annet: Årlige utbetaliner varierer, avhengig av avkastning.
Betingelser for å søke: Ingen spesielle. Søkere bes oppgi bankkonto som et eventuelt bidrag kan
sendes til.
Søknadsfrist:

01.04.xx & 01.11.xx

Utdanningslegat fra UNIFOR til studenter
UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater administrerer og forvalter ca. 230 fond og legater
med ideelt formål, blant annet med støtte til forskning og utdanning ved Universitetet i Oslo (UiO) og
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Total forvaltningskapital ved årsskiftet år
2000 var i overkant av 900 millioner kroner. UNIFOR forvalter gamle legater, som ble opprettet på
1700-tallet, samt nye legater, som stadig opprettes. Du finner legater som støtter forskning innen en
rekke områder, enten gjennom direkte bidrag, eller ved utdeling av vitenskapelige stipender pluss
legater som deler ut studentstipender. Mer informasjon: www.unifor.no
Adolph Mordts legat for unge gartnere
Stønadsordning for ungdom mellom 13 og 20 år som har en knakende god ide. Norsk
Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, 0191 Oslo. Ingen søknadsfrist.
Mer informasjon på tlf: 23 15 93 50
Major og adv. Eivind Eckbos legat til barns og ungdoms oppdragelse og utdannelse
Ved bidrag, eventuelt lån, å yte hjelp til utdannelse, å sette fortrinnsvis yngre mennesker i gang med i
en nyttig levevei. Legatet støtter skoleelever og studenter med stipendier. En forutsetning for å
kunne få støtte fra Eckbos Legater, er at vedkommende ikke er berettiget til eller mottar stipendier
eller lån i Statens lånekasse for utdanning. Søkeren må opplyse om han har søkt eller vil få slik støtte.
Hvis det søkes om støtte til opphold ved en bestemt skole/institusjon, må kopi av bekreftelse på at
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man er kommet inn vedlegges søknaden eller ettersendes før støtten utbetales. Søknadsfrist er
1.november hver år. Mer informasjon: www.eckbos-legater.no
Helle Bennetts Almenyttige Fond
Legat-id:

3735

Formål: å støtte veldedige og almennyttige aktiviteter og tiltak av enhver art både innenfor og
utenfor Norges grenser. Både humanitære og kulturelle tiltak kan støttes.
Hovedtekst: HBAF bidrar ikke til studier/studiereiser, etablerte organisasjoner, klasseturer og
sosialbidrag. Heller ikke festivaler, teater- og konsertoppsettinger kan regne med bidrag.
Annet: Årlige utbetalinger ca 1 500 000 nkr.
Betingelser for å søke: Ingen spesielle betingelser.
Søknadsfrist:

01.04.20xx & 01.10.20xx

Odd Rygh's stiftelse
Legat-id:

1050

Formål: å yte støtte til organisasjoner/ institusjoners humanitære arbeide
Annette og Ragnar Stoud Platous stiftelse
Legat-id:

2575

Formål: å støtte ethvert tiltak av sosial art, særlig slike som faller utenfor det offentlige støtteapparat
i Norge. Støtte til tiltak med formål som nevnt skal fortrinnsvis skje til institusjoner, organisasjoner
eller grupper
Benjamins minnefond
Alle ikke profesjonelle i hele Norge kan søke om midler, det vil si barn, unge og voksne som driver
frivillig og ideelt arbeid. Dere kan søke om støtte til prosjekter som har et antirasistisk mål, og som
søker å bedre forståelsen mellom ulike kulturer. Dere kan søke om inntil 20 000,-.
Nettside: www.benjaminsminnefond.no
Søknadsfrister: 15. mai
Anders Sveaas Almennyttige Fond
Legat-id:

2598

Formål: å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, herunder til norske forskere,
miljøvernformål samt bevaring og fremme av norsk kunst og kultur.
Annet: Det er kun mulig med skriftelige henvendelser.
Det er ingen særskilte søknadskriterier for fondet, og det er heller ikke noe spesifikt søknadsskjema.
Det presiseres at søknader innkommet utenom søknadsperioden ikke blir behandlet.
Betingelser for å søke: Søknader fra enkeltpersoner behandles ikke.
Det gjøres oppmerksom på at søknader KUN mottas i perioden 01.05.xx til 31.05.xx.
Søknadsfrist:

31.05.xx

Hans Herman Horns Stiftelse
Legat-id:

3047
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Formål: å yte støtte til ethvert tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig,
forskningsmessig, idrettslig eller samfunnsmessig art eller tiltak og virksomheter, som er beslektet
med eller står i forbindelse med de angitte tiltak m.m.
Hovedtekst: Styret kan i enkelte tilfelle bevilge støtte til ethvert tiltak etter enstemmig beslutning og
herunder gi støtte til enkeltperson. Ikke eget søknadsskjema.
Hans Thomas Grams stiftelse
Legat-id:

2510

Formål: å yte støtte til ethvert tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig,
forskningsmessig, idrettslig eller samfunnsmessig art eller tiltak og virksomheter, som er beslektet
med eller står i forbindelse med de angitte tiltak m.m.
Hovedtekst: Styret kan i enkelte tilfelle bevilge støtte til ethvert tiltak etter enstemmig beslutning og
herunder gi støtte til enkeltperson. Ikke eget søknadsskjema.
Søknadsfrist:

01.05.xx & 01.11.xx

Helle Bennetts Almenyttige Fond
Legat-id:

3735

Formål: å støtte veldedige og allmennyttige aktiviteter og tiltak av enhver art både innenfor og
utenfor Norges grenser. Både humanitære og kulturelle tiltak kan støttes.
Hovedtekst: HBAF bidrar ikke til studier/studiereiser, etablerte organisasjoner, klasseturer og
sosialbidrag. Heller ikke festivaler, teater- og konsertoppsettinger kan regne med bidrag.
Annet: Årlige utbetalinger ca 1.500.000 nkr.
Betingelser for å søke: Ingen spesielle betingelser.
Søknadsfrist:

01.04.20xx & 01.10.20xx

Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
Legat-id:

1731

Formål: å yte støtte til humanitære formål og formål som kan bidra til utbredelse av rettferdighet,
forståelse og likhet mellom mennesker og samfunn.
Hovedtekst: Det ytes ikke støtte til utdannelsesformål eller egenutviklingsformål.
Annet: Årlige utbetalinger ca nkr. 50.000 - 100.000
Betingelser for å søke: Søknader mottas kun i januar måned. Søknader mottatt utenom januar måned
vil automatisk bli avvist.
Søknadsfrist:

31.01.xx

Marit Nathalie Thomes stiftelse
Legat-id:

2364

Formål: å yte bidrag til samfunnsnyttige formål, forskning, utdannelse, såvel til enkeltpersoner som
institusjoner samt bidrag til humanitære og ideelle organisasjoner.
Hovedtekst: I praksis blir det ikke gitt støtte til utdannelse. Ikke eget søknadsskjema
Frist: Søknader blir behandlet i tiden 1. - 30. april
Agnar Sars legat
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Legat-id:

2830

Formål: å yte støtte til støtte for blindesaken, handikappede, medisinsk forskning og til
indremisjonens arbeide
Norges Handikapforbunds Hjelpestikkefond
Legat-id:

2992

Formål: å yte støtte til støtte for vanføre
Søknadsfrist:

01.02.xx

Medeco's Stiftelse
Legat-id:

3543

Formål: å yte bidrag til helsefaglig kunnskap og forståelse, bidrag til almennyttige formål av enhver
kategori, samt bidrag til utdanningsinstitusjoner og personer som søker utdanning.
Hovedtekst: Stiftelsen er av offentlig art. Enhver norsk borger kan søke med hjemmel i vedtektene og
det er intet søknadsskjema.
Annet: Utdelingene de senere år har dreiet som om ca 100.000 nkr.
Søknadsfrist:

01.10.xx

Bergesens almennyttige stiftelse
Legat-id:

2414

Formål: å yte støtte til fremme av almennyttige formål innen kunst, kultur, humanitært arbeid og
almennyttige forskningsprosjekter, fortrinnsvis i Norge
Hovedtekst: Det gis normalt ikke støtte til enkeltpersoner, unntatt i særtilfeller i forbindelse med en
spesiell almennyttig innsats (forskningsarbeider m.v.).
Ikke eget søknadsskjema.
Søknadsfrist:

ingen fast søknadsfrist

Norsk Revmatikerforbunds Barnefond
Legat-id:

2237

Formål: å yte økonomisk støtte til revmatiske barn og ungdom opptil 18 år vedrørende behandlings/ferieturer til syden.
Hovedtekst: Støtte ytes til søkere vedrørende:
a) behandlingsreiser/-rekreasjonsreiser til steder i syden der det er gunstige klimatiske forhold for
revmatikere i det aktuelle tidsrom.
b) spesifisert opphold i alternative behandlingsinstitusjoner til behandling som ikke dekkes av det
offentlige helsevesen for barn/ungdom.
Betingelser for å søke: Søkeren må være under 18 år. Søkeren/foresatte bestemmer selv hvor og når
turen skal gå. Det søkes om støtte til barnet/ungdommen, evt. ledsager. Det innvilges ikke støtte til
dekking av egenandel for statlige behandlingsreiser til utlandet (f.eks Rikshospitalets
behandlingsreiser).
Søknadsfrist:

15.02.xx & 15.09.xx
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Stiftelsen Karen Bugges Minne
Legat-id:

1670

Formål: å yte støtte til formål knyttet til blindesaken
Hovedtekst: Midlene skal benyttes til å skape hyggesammenkomster eller være til glede og nytte for
blinde og svaksynte, barn og voksne som bor på, har sin daglige gang ved, eller annen tilknytning til
blindeskolen, blindehjem eller læreanstalter.
Maren Charlotte Undset Svarstads legat
Legat-id:

3795

Formål: å yte støtte til foreldre og foresatte for utviklingshemmede barn
Karen og Johan Norlies legat
Legat-id:

1250

Formål: å tilgodese organisasjoner og institusjoner som driver helsemessig forebyggende arbeid eller
omsorg, f.eks vedrørende astma og allergi.
Annette og Ragnar Stoud Platous stiftelse
Legat-id:

2575

Formål: å støtte ethvert tiltak av sosial art, særlig slike som faller utenfor det offentlige støtteapparat
i Norge. Støtte til tiltak med formål som nevnt skal fortrinnsvis skje til institusjoner, organisasjoner
eller grupper
Trafo
Trafo.no er et nasjonalt tilbud til unge kreatører mellom 16 og 22 år. Trafo skal stimulere skapende
evner, hjelpe frem enkeltideer/frittstående prosjekt, tilrettelegge for selvstendige, kreative
arbeidsformer og møter mellom kunstnere og profesjonelle miljøer.
Nettside: www.trafo.no
Søknadsfrister:
LNUs støtteordninger
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) administrerer en rekke nasjonale og
internasjonale støtteordninger. Se oversikt på LNUs hjemmeside for mer informasjon.
Nettside: www.lnu.no
Integrering og mangfoldsdirektoratet
Et av IMDis virkemidler i integreringsarbeidet er økonomisk støtte til prosjekter fra ulike
tilskuddsordninger.
Midlene skal brukes til å styrke satsningsområdene i integreringspolitikken. Tilskuddenes størrelse og
kriterier for å få tilskudd vil derfor kunne endre seg fra år til år.
Nettside: http://imdi.no/no/Tilskudd/
Søknadsfrister: Sjekk nettsiden for diverse frister
Buskerud fylkeskommune
Tilskudd til frivillig virksomhet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling
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Denne tilskuddsordningen skal bidra til aktiv samfunnsdeltakelse fra minoritetsgrupper, og til dialog
og samhandling mellom etniske grupper og mellom majoritet og minoriteter i lokalsamfunnet.
Nettside:
www.bfk.no/Modules/theme.aspx?ObjectType=Article&ElementID=11213&Category.ID=4895&Itemi
d=2283
Søknadsfrister: 1. mars 2010
Coca Cola Norge
Coca Cola sponser en rekke lokale tiltak. De som ønsker å søke om et sponsorsamarbeid, må sende
en skriftlig søknad til Coca Cola Norge(Coca Cola Norge, v/forbrukerkontakt, postboks, 460, 1471
Skårer).
Nettside: www.coca-cola.no
Søknadsfrister: Fortløpende
Ringnes
Ringnes er opptatt av at sponsoravtalene de har, skal passe sammen med firmaets produkter og
merkevarer. Her er det bare kreativiteten som kan stoppe deg. Henvendelser om sponsing kan
sendes på e-post til: sponsorsjef@ringnes.no
Nettside: www.ringnes.no
Søknadsfrister: Fortløpende
Kiwanis
STIFTELSEN KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS FOND
Går i dagligtale under benevnelsen Fondet. Registrert i Brønnøysundregistrene i november 1993.
Som navnet sier er det en stiftelse, og har egne vedtekter. Stiftelsens formål er ved frivillig
innsamlinger og gaver fra distriktets klubber og enkeltmedlemmer, samt andre bidragsytere, å bygge
opp et fond i Kiwanis District Norden som skal kunne nyttes til årlige pengegaver til verdige
humanitære formål, eller å yte midler til støtte ved akutte krisesituasjoner/katastrofer rundt om i
hele verden.
Nettside: www.kiwanis.no
Søknadsfrister: Sjekk ut nettsidene
Lions, Rotary og Odd Fellow
De forskjellige lokallagene har ulike støtteordninger. Noen gir økonomisk støtte, og andre bidrar med
transport, med hjelpere til konkurranser og annet. Ta kontakt med de enkelte lokallagene.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Søke midler til tiltak for funksjonshemmede?
Å finne ut hvor man kan søke økonomiske midler er ikke lett. Vi har laget en oversikt som kan hjelpe
deg litt på vei: Sjekk nettsiden
Nettside: http://www.idrett.no/t2.aspx?p=73333
Søknadsfrister: Varierende frister
Antirasisme
UDI har flere ulike støtteordninger. Kontakt din egen fylkeskommune og be om mer informasjon.
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Idébanken
Idébanken som LNU organiserer, har ulike støtteordninger til flerkulturelt arbeid. Kontakt
Landsrådet(LNU), telefon: 23 31 06 00 hvis dere ønsker mer informasjon.
Coop
En viktig forutsetning for at coop skal sponse et arrangement, en begivenhet, et idrettslag eller en
enkeltutøver, er at det kan skapes aktiviteter rundt sponsoratet. Søknaden sendes til:
ole.fredrik.hauge@nkl.coop.no
Nettside: www.coop.no
Søknadsfrister: Fortløpende
Mangfold og inkludering
Støtteordningen for barn og unge som ønsker å sette fokus på temaer som mangfold, holdninger og
deltakelse. Driftes av LNU. Støtteordningen har i underkant av en million kroner til fordeling til
inkluderingstiltak blant barn og unge. Formålet med denne støtteordningen er å bidra til økt
kunnskap om mangfold, holdninger og deltakelse i lokalmiljø og utvikle og videreformidle nye
metoder og aktiviteter for inkludering.
Nettside: www.inu.no/mangfold
Søknadsfrister: 1. mars, 1. juni og 1. september
Vennskap nord/sør
Vennskap Nord/Sør er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper, institusjoner og
enkeltpersoner som driver med vennskapssamarbeid mellom lokalsamfunn i Norge og i Sør. Vi ønsker
å bidra til å skape likeverdig dialog mellom mennesker fra lokalsamfunn i Norge og i lokalsamfunn i
Sør.
Nedenfor finner du de ulike støtteordningene Vennskap Nord/Sør forvalter på vegne av Norad.
Nedenfor vil du finne kriterier og søknadsskjemaer, samt annen relevant informasjon.
ELIMU
- Skoleutvekslingsprogram
Informasjonsstøtte
- til lokalt vennskapssamarbeid mellom Norge og Sør
Kulturstøtte
- til kulturaktiviteter innen lokalt vennskapssamarbeid mellom Norge og Sør
Fylkeslegen
Fylkeslegen fordeler blant annet lokale midler fra Sosial og Helsedirektoratet til tiltak innen fysisk
aktivitet. Det kan også være at fylkeslegen gir tilskudd til forebyggende arbeid mot rus og tobakk. Ta
kontakt med fylkeslegen i ditt fylke for å hente mer informasjon.
If
If støtter idrettslag som har gode ideer om hvordan man kan forebygge idrettsskader. Hvert år deler
If ut 25 000,- kroner til tiltak som kan få ned skadene i norsk idrett.
Nettside: www.if.no
Søknadsfrister: 15. november
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Nordisk kulturfond
Nordiske kulturfond har som oppgave å stimulere og støtte det nordiske kultursamarbeidet.
Nettside: www.nordiskkulturfond.dk
Søknadsfrister:
Det europeiske ungdomsfond
Det europeiske ungdomsfondet har som formål å gi støtte til ungdomsaktiviteter på europeisk nivå.
Eksempel på prosjekter er nasjonale møter for ungdom eller ungdomsledere, produksjon av
informasjonsmateriell om ungdomsspørsmål. Informasjonstjeneste rettet mot barn- og unge fra 10 til
30 år. Inneholder en oversikt over støtteordninger på lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Nettside: www.eurodesk.no
Søknadsfrister:
Svensk-norsk samarbeidsfond
Fondets formål er å fremme svensk-norsk samarbeid, særlig på det kulturelle området, samt å virke
for gjensidig utveksling og informasjon om kulturelle forhold i Sverige og Norge.
Nettside: www.norden.se/norge.asp
Valhall
Valhall er Nordisk Ministerråds portal for barne- og ungdomskultur i Danmark, Finland, Færøyene,
Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland. Formålet er å øke barns og ungdoms deltakelse i,
kunnskap om og interesse for kultur, politikk og samfunn i Norden.
Nettside: www.valhall.norden.org/stotteordninger
Søknadsfrister:
TUBFRIM
Halvparten av TUBFRIMs overskudd skal brukes til bekjempelse av tuberkulose, og den andre
halvdelen skal brukes til forebyggende og trivselsfremmende tiltak blant funksjonshemmede barn og
unge i Norge. Søknadsskjema fås ved henvendelse til TUBFRIM (tlf 32 07 10 94, faks 32 07 18 18),
Nasjonalforeningens sekretariatet i Oslo og hos fylkeskontorene. Søknadsskjema, rettledning og
vedtekter finnes også på www.tubfrim.no
Søknadsfrister:
Norsk kulturråd
Norsk kulturråd støtter til nyskapende prosjekter som stimulerer til økt kvalitet og aktivitet i kunstog kulturtilbudene til barn og ungdom. Det kan også søkes om midler til tiltak som fremmer barn og
ungdoms egne kulturuttrykk.
Nettside: www.norskkulturrad.no
Søknadsfrister: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember, 2010.
Musikk og ungdom
Musikk og ungdom deler årlig ut tilskudd til ulike musikkaktiviteter både nasjonalt og internasjonalt,
både til unge musikere og til organisasjoner, andre samarbeidspartnere.
Nettside: www.musikkogungdom.no/stotteordning
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Sparebankstiftelsen
Gir støtte til prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid, som involverer frivillige og som
gir et positivt bidrag til barn og unge.
Nettside: www.sparebankstiftelsen.no
Legathåndboken
Stor oversikt over stipender, legater og støtteordninger.
Nettside: www.legathandboken.no
Fritt ord
Forvalter midler til prosjekter innenfor programområde: Medier og demokrati, informasjon og
offentlig debatt, stipend og undervisning og kunst og kultur.
Nettside: www.frittord.no
Stiftelsen Helse og Rehabilitering
Stiftelsen Helse og Rehabilitering deler ut overskuddet fra TV-spillet Extra til frivillige organisasjoners
innsats for å bedre fysisk og psykisk helse. Frivillige, humanitære organisasjoner kan søke om midler
til definerte prosjekter innen forebygging, rehabilitering
og forskning.
Nettside: www.helseogrehab.no
Søknadsfrister:
Prinsesse Märtha Louises Fond
Avkastningen av fondet skal brukes til hjelp for funksjonshemmede barn i Norge under 16 år, og
tildeling skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner. Det legges vekt på at de midler som
deles ut kommer barn til gode og ikke brukes til dekning av driftsutgifter. Henvendelser rettes til
Kansellisjef Egil Vindorum, Ordenskanselliet, Det Kongelige Slott, 0010 Oslo, tlf 22 04 88 04, e-post:
egil.vindorum@slottet.no.
Søknad sendes pr post (eget søknadsskjema):
H.K.H. Prinsesse Märtha Louises Fond
Ordenskanselliet
Det Kongelige Slott
0010 Oslo
Søknadsfrister: 1. august
Stiftelsen Sophies Minde – støtte til velferds- og trivselstiltak
Individuell støtte fordeles til personer i målgruppen, og kan gå til tiltak som kan bidra til integrering i
samfunnet og styrke mulighetene til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter inkludert fysisk aktivitet.
Generell støtte tildeles frivillige organisasjoner, foreninger o.l. til tiltak for grupper under stiftelsens
formål. Dette kan være prosjekter som bidrar til at mennesker med fysisk funksjonshemning får
tilgang til kultur, fritidsaktiviteter inkldert fysiske aktiviteter, opplevelser og sosiale møteplasser.
Tiltak rettet mot barn og ungdom prioriteres. Spørsmål rettes til Stiftelsen Sophies Minde,
Trondheimsveien 235, Bygg nr: 79, 0514 Oslo, tlf 22 04 53 44, faks 22 04 53 65. Se også www.ssm.no
Søknad sendes til:
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Stiftelsen Sofies Minde
Trondheimsveien 235
Bygg nr: 79
0514 Oslo

Tilskudd til tiltak for grupper med spesielle behov (Kultur- og kirkedepartementet)
Målsettningen med tilskuddet er å bidra til at funksjonshemmede får muligheten til å delta i idrett og
fysisk aktivitet i nærmiljøet. Det kan søkes midler til aktivitetsrettede tiltak og til
kompetansehevende tiltak. Målgruppen for aktivitetstiltakene er personer som har behov for
tilrettelegging for å delta i idrett og fysisk aktivitet. Målgruppen for kompetansehevende tiltak er
personer som arbeider med tilrettelegging av idrett og fysisk aktivitet, som fritidsaktivitet for
funksjonshemmede som er bosatt i sine hjemkommuner. Mottakere av tilskudd skal enten være en
frivillig, medlemsbasert organisasjon, en registrert stiftelse eller en offentlig instans. For mer
informasjon se www.odin.dep.no/kkd
Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (Sosial- og helsedirektoratet)
Hovedorganisasjonene må søke, og NFI er ikke en tilskuddsberettiget organisasjon. Undersøk
muligheten gjennom brukerorganisasjoner for mennesker med funksjonshemning. Mer informasjon
om ordningen finnes på www.shdir.no
Lokale aktivitetsmidler (LAM-midler)
Dette er midler som fordeles gjennom idrettsrådet i hver kommune. Intensjonen er at midlene skal
være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger og understøtte den frivillige
aktivitetenn. Målgruppen er barn (6-12 år) og ungdom (13-16 år). Ordningen varierer fra idrettsråd til
idrettsråd, så kontakt ditt idrettsråd for mer informasjon.
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
Det kan tildeles støtte gjennom idrettskretsene. Ta kontakt med din idrettskrets for mer informasjon.
Se www.idrett.no for kontaktdetaljer for den enkelte idrettskrets.
Fylkeskommuner/fylkesmenn
Alle fylker - søknadsfrister varierer fra fylke til fylke. Her er både Kulturavdeling og Sosial- og
helseavdelinger aktuelle. Noen fylker har f. eks midler til Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk
aktivitet i regi frivillige organisasjoner (lavterskeltilbud som skal gjelde de som er lite fysisk aktive), og
Aktivitetsmidler til lokalt Folkehelsearbeid innen bla. fysisk aktivitet (barn og ungdom er prioritert).
Man kan også søke midler fra ”Kreftplanmidler” (fysisk aktivitet, tobakk og ernæring).
Du Kan-konkurransen
Aktivitetene det gis finansiell støtte til, må være innenfor områdene miljø, samfunn, læring, utvikling,
liv og/eller helse.
Nettside: www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/dukan-konkurransen.html
Søknadsfrister: 1. juni 2010
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Kommuner
Alle kommuner. Det er forskjellig hva de forskjellige kommuner støtter. Ta kontakt med de enkelte
kommuner både gjennom kulturavdelinger og helse- og sosialavdelinger.
If…
Beløpet til utdeling er 50 000 kroner per måned. Trenger barna i barnehagen refleksvester? Trenger
klubbhuset bedre brannsikringsutstyr? Eller trenger idrettslaget nytt førstehjelpsutstyr?
Dette og lignende saker kan du søke støtte til gjennom vårt Trygghetsfond. Målet med If
Trygghetsfond er å støtte skadeforebyggende eller skadereduserende tiltak i nærmiljøet ditt. Støtten
gis til foreninger, organisasjoner, klubber eller lignende.
Nettside: www.if.no
Søknadsfrister: Hver måned
Nordisk Barne- og Ungdoms-komité, prosjektstøtte
Til nordisk samarbeid, deltakere må være under 25.
Nettside: http://www.ciriusonline.dk/nordbuk

Søknadsfrister: 1. februar, 1. april, 1. september, og 1. november
Kavlifondet
Til fremme av forskning og til humanitære og kulturelle formål.
Nettside: www.kavlifondet.no
Søknadsfrister: Følg med på fondets hjemmeside.
Nordisk Kulturfond

Kulturelt samarbeid innenfor et bredt kunst- og kulturområde, og omfatter både profesisjonelle og
amatører.
Nettside: http://www.nordiskkulturfond.org/
Søknadsfrister: 1. februar, 1. mars, 1. april, 1. august, 1. september, 1. oktober
Kiwanis, Lions, Rotary, Civitan, Odd Fellow m. fl
De forskjellige organisasjoner/lokallag har forskjellige støtteordninger. Noen gir økonomisk støtte
andre bidrar med transport, medhjelper til konkurranser o.l.. Ta kontakt med den enkelte
organisasjon eller det enkelte lokallag.

Se også Idrettens Gullgruve (www.idrett.no) for andre steder å søke midler.

Andre inntektsbringende aktiviteter
I tillegg til ovenstående tiltak for å søke om midler på ulike prosjekt/tiltak, er det selvsagt også
mulig å bedre på den finansielle situasjonen gjennom andre aktiviteter/dugnader. Under følger
noen forslag som med fordel kan kompletteres;




Annonsesalg
Salg av rabattkort
Loddsalg
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Loppemarked
Flyttejobber
Utlevering av reklame
Pakkejobber
Vareopptelling
Diverse andre dugnader
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