Oversikt over tilskuddsordninger
Oppdatert juni 2010

Tilskuddsordninger til prosjekt
Navn

For hvem?

Beløp

Søknadsfrist

Nettside

Andre opplysninger

Frifond barn og unge

Lokale demokratiske
medlemsbaserte
lag og foreninger

Inntil 25 000
kroner pr prosjekt

Kontinuerlig

http://www.frifond.no/

Kulturmidlene

Landsomfattende
barne- og
ungdomsorganisasjon
er

25 000 – 150 000
kroner

1. november

http://www.lnu.no/kulturmidlene

Minst 1/3 av deltakerne
må være
under 26 år. Til musikk og
teaterprosjekter finnes
Frifond
Musikk og Frifond Teater.
Støtte til kulturprosjekt

Inntil 75 000,- pr
prosjekt

1. mars, 1. juni og 1.
september

http://www.lnu.no/pages/side.aspx
?nr=87

Mangfold og
inkludering

Benjamins minnefond
Du Kan-konkurransen
(Storebrand)

Personer, grupper og
organisasjoner
Grupper, foreninger,
etc.

Sparebankstiftelsen
DnBNOR

Grupperinger og
enkeltpersoner

To ganger i året.

http://www.sparebankstiftelsen.no

Nordisk Barne- og
Ungdoms-komité,
prosjektstøtte

Barne- og
ungdomsforeningereller grupper.
Deltakere under 30 år

1. februar, 1.april, 1.
september, og 1
november

http://www.iu.dk/programmer-ogtilskud/norden/nordisk-boerne-ogungdomskomite/projekttilskud

5 000 -30 000, (unntaksvis opp til
50 000,-)

3 ganger i året. 1
september, 1 mars

http://www.benjaminsminnefond.n
o/
http://www.storebrand.no/dukan/

En støtteordning for barn
og unge som ønsker å
sette fokus på mangfold,
holdninger og deltakelse.
Til antirasisme – og
kulturtiltak
Aktivitetene det gis
finansiell støtte til må
være innenfor områdene
miljø, samfunn, læring,
utvikling, liv og/eller
helse
Støtter prosjekter som
skaper engasjement som
har verdi over tid og
involverer frivillige. Som
gir et positivt bidrag til
barn og unge. ”Vi skal
utløse gode krefter”
Til å holde seminarer,
kurs, konferanser, leir,
publikasjoner eller
lignende

Nordisk Barne- og
Ungdoms-komité,
organisasjonstilskudd

Organisasjoner (min.
50 % av medl. under
25 år)

1 okt.

Nordplus Voksen

Organisasjoner som
driver opplæring av
voksne

1. mars

Nordplus Junior

Målgruppen er:
Klasser/elever i
grunn- og vgs.
Lærere/ pedagogisk
personale i barnehage,
grunnskole og vgs
Elever på vgs
Organisasjoner eller
institusjoner som er
involvert i, arbeider
med området skola.

http://www.iu.dk/programmer-ogtilskud/norden/nordisk-boerne-ogungdomskomite/organisationstilsk
ud
http://www.nordplusonline.org/sca
/voksen

1.mars

http://www.nordplusonline.org/sca
/junior/om_nordplus_junior

1.mars

http://www.nordplusonline.org/sca
/horisontal/om_nordplus_horisonta
l

Nordplus Horisontal

Organisasjoner og
institusjoner

Aktiv Ungdom –
Ungdomsinitiativ

Organisasjon eller
gruppe (15-30 år)

Nasjonale initiativ
maks 8 000 euro
(64 000 kr)
Internasjonale
initiativ maks
10 000 euro (ca
80 000kr)

1. februar, 1. april, 1.
juni, 1. september, 1.
november

http://www.aktivungdom.eu/

Aktiv Ungdom –
Ungdomspolitiske møter

Organisasjoner

Maks 400 000, (50 000 euro)

1. februar, 1. april, 1.
juni, 1. september, 1.
november

http://www.aktivungdom.eu/

Tilskudd gis til aktivitete
som bidrar til norsdisk
samarbeid mellom barn og
unge
Krever at minst 2 nordiske
land står bak søknaden
Prioriterade områder og
tema:
Kvalitet i utdanningen
Yrkesutdanning
Helse
Forebygge avhopp
Entreprenørskap
Multikulturelle
klasserommet
Klima
Støtter innovative
prosjekter på tvers av
tradisjonelle kategorier og
sektorer, som arbeider
hovedsakelig innenfor
feltet utdanning og
livslang læring.
Ønsker å fremme
ungdoms kreativitet,
virkelyst og initiativ.
Støtter lokale, nasjonale
og internasjonale
prosjekter av og med
ungdom. Minimum 4
deltakere
Støtte til større
møter/seminarer,
nasjonale møter: (minst 15
deltakere)
Nnternasjonale møter
(minst 30

Aktiv Ungdom
Demokratiprosjekt
Aktiv Ungdom – opplæring
for de som jobber med
ungdom

Norsk kulturråd diverse
støtteordninger

Nordisk kulturfond

Stiftelsen ansvar för
framtiden

Ungdomsråd,
ungdommens
fylkesting, kommune,
organisasjoner
De som jobber med
ungdom i
ungdomsorganisasjon
er eller i offentlig
sektor
Diverse
støtteordninger

Maks 400 000, (50 000 euro)

Enkeltpersoner,
foreninger/nettverk,
organisasjoner, samt
privte og offentlige
institusjoner
Organisasjoner,
grupper, foreninger

Stiftelsen Helse og
rehabilitering

Frivillige
organisasjoner med
helseformål

Studieforbundene

Lokale lag i
organisasjoner som er
tilknyttet et
studieforbund kan få
midler til kurs og
opplæring
Frivillige
organisasjoner og

Frivillig arbeid for personer
med rusmiddelproblemer

deltakere/partnere fra
minst 5 programland)
Ønsker å stimulere til at
ungdom deltar aktivt i
demokratiske prosesser.

1. februar, 1. april, 1.
juni, 1. september, 1.
november

http://www.aktivungdom.eu/

1. februar, 1. april, 1.
juni, 1. september, 1.
november

http://www.aktivungdom.eu/

Krever samarbeid med
partner i minst ett
europeisk land. Pentestøtte
til reise og opphold

1. mars, 1. juni,
1. september og 1.
desember

http://www.kulturrad.no/

Opp til 500 000
DKK (gir normalt
ikke over 100 000,)

1. februar, 1. april, 1.
juni, 1. september, 1.
november

http://www.nordiskkulturfond.org/

Prosjektstøtte innen
musikk, billedkunst, barn
og unge og andre områder.
Fokus på kulturelt
mangfold
Prosjektet skal omfatte
minst tre nordiske land
eller selvstyrende områder

Opp til 500 000
SEK

15. september

http://www.ansvarforframtiden.se/

Frist for å søke om å bli
godkjent som
søkerorganisasjon er
1.mai hvert år. Søknad
fremmes innen 15.juni
hvert år

http://www.helseogrehab.no/sokemidler.html

http://www.vofo.no/
http://vofo.no/index.php?option=c
om_content&task=view&id=156&
Itemid=48
1. desember

http://u2nett.shdir.no/tilskudd/orga
nisasjoner/frivillig_arbeid_for_pers

Vil fremme et nordisk
samarbeid, støtter
prosjekter som jobber for
å fremme avholdsaken
Støtter prosjekter innen
forebygging,
rehabilitering og
forskning, som retter seg
mot målgrupper i Norge.
Midlene kommer fra
Extra-spillet.
Divere tilskuddordninger
for studieforbundene og
deres
medlemsorganisasjoner

Arbeid med lokale tiltak
innen rehabilitering,

og prostituerte

private virksomheter
med ideelt formål

Kavlifondet

Alle, prioriterer for
tiden ildsjeler og
sosiale entreprenører

Carlingsfondet

oner_med_rusmiddelproblemer_og
_prostituerte___tilskudd_2010_32
224

Varierer

Fortløpende

http://kavlifondet.no/

Inntil 50 000,-

1. november

http://www.unginfo.oslo.no/engasj
erdeg/carlingsfondet.html
http://www.gjensidigestiftelsen.no

Gjensidigestiftelsen

Alle kan søke. Unntak
er religiøse og
politiske formål

15. september

Lebara kulturfond

Organisasjoner, lag,
foreninger og
enkeltpersoner

Søknadsfristen Høst
2010 vil bli lansert i
løpet av august.

http://lebara.no/omoss/sam/kulturf
ond.html

Tilskudd til norske og
internasjonale frivillige
aktørers humanitære
bistand og
utviklingssamarbeid

Norske frivillige
organisasjoner,
fagforeninger,
organiserte
interessegrupper,
religiøse bevegelser,
utdanningsinstitusjone
r og forskningsmiljøer
m.m.
Ansökaren kan vara
en individ eller en
organisation,
kreative unge
mennesker mellom 16
og 22 år

1. september

For informasjon, kontakt NORADs
informasjonsavdeling eller
besøk www.norad.no

Kulturkontakt Nord

TRAFO

http://www.kknord.org/langsv/kulturprogrammen/ansoekning
http://www.trafo.no

nettverksbygging, fritid og
bolig prioriteres ved
tildelingen. Supplement til
det offentlige
tiltaksapparatet
Til allmennyttige formål
innenfor forskning, kultur
og humanitært arbeid.
Samarbeid mellom
Carlings og BURO
Du kan søke om midler
til prosjekt som fremmer
trygghet og helse.
Tiltakene må være
forebyggende, utviklende,
aktivitetsskapende og
samfunnsbyggende.
Flerkulturelt kulturfond.
Opprettet for å styrke de
små klubbene og
foreningene som arbeider
med barn og ungdom.
Styrke det sivile samfunn
som drivkraft og
endringsagent for å nå
nasjonale og
internasjonale
utviklingsmål.

Programmen är öppna för
alla konst- och
kulturformer.
kan søke støtte til
utvikling av egne
prosjekter og ideer. Gir
også et gratis konsulentformidlingstilbud og er en
arena for publisering av

uttrykk som lar seg
presentere digitalt

Tilskuddsordninger til organisasjonsdrift
Sosial- og
helsedirektoratet,
driftstilskudd til
rusmiddelpolitiske
organisasjoner
Barne- og
likestillingsdepartementets
tilskuddsordning for
nasjonalt arbeid i
frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner
Arbeids- og
inkluderingsdepartementet
Arbeids- og
inkluderingsdepartementet

Etablererstipend,
Innovasjon Norge

IMDI Tilskudd til lokale
organisasjoner og frivillig
virksomhet

Rusmiddelpolitiske
organisasjoner

1. desember

http://www.shdir.no/rusmidler/tilsk
udd/

Nasjonale barne- og
ungdomsorganisasjon
er

1. september for støtte til
neste år.

http://www.fordelingsutvalget.no/

Landsdekkende
organisasjoner på
innvandrerfeltet
Lokale
innvandrerorganisasj
oner
og frivillig
virksomhet

22. desember

http://www.imdi.no/templates/Co
mmonPage____6298.aspx

Forvaltes av IMDi

Varierer

http://www.imdi.no/templates/Co
mmonPage____6310.aspx

NB! Søknad skal sendes
til
fylkeskommunen (evt.
Oslo
kommune). Både til drift
og
enkelttiltak.

privatpersoner i
idéutviklingsfasen
eller registrerte
bedrifter i
etableringsfasen
t.o.m. andre driftsår
Lokale ig regionale
innvandrerorganisasj
oner, andre frivillige
organisasjoner,
offentlige innstanser i
samarbeid med

Avgjøres av den
enkelte
fylkeskommune

Målet er å skape
møteplasser i
lokalsamfunn på tvers av
etnisk og sosial
opprinnelse. Søknad rettes
til fylkeskommunen

IMDI Drift av lokale
innvandrerorganisasjoner
Tilskudd til tros- og
livssynssamfunn

frivillige aktører,
grupper og
privatpersoner
Lokale og regionale
innvandrerorganisasjoner
Alle tros- og
livssynssamfunn

6000,-, 9000,- eller
14 000 (beregnet ut
fra antall medl.)
Tilskudd
pr medlem

Søknad rettes til
fylkeskommunen
1. april

http://www.regjeringen.no/nb/dep/
kkd/Tema/Tros_og_livssynssamfu
nn.html?id=1147

Forvaltes av
fylkesmannen. Statlig
støtte utløser også
kommunal støtte.

Nyttige nettsider:
http://www.legatsiden.no/ (alle typer fond og legater)
http://www.lnu.no/stotte/ (mest for barne- og ungdomsorganisasjoner)
http://www.unifor.no/ (fond og legater til forskning og utdanning ved UiO og NTNU)
http://www.eurodesk.no/ (database over ulike støtteordninger)
http://buro.unginfo.oslo.no/stotteordninger/ (Barne- og ungdomsrådet i Oslo sin oversikt over støtteordninger)
http://www.aktivungdom.eu/ (har også tilskudd til gruppeutveksling og voluntørtjeneste)
http://www.kulturrad.no/ (oversikt over faste støtteordninger og prosjektstøtte)
http://www.vofo.no (tilskuddsordninger for studieforbund og deres medlemsorganisasjoner)
Oversikten er satt sammen av Frivillighet Norge. Send gjerne oppdateringer til stian@frivillighetnorge.no!
Noen eksempler på legater og stipender hentet fra www.legatsiden.no og www.lagathandboken.no:
Annette og Ragnar Stoud Platous stiftelse.
06. Diverse stipend og legater
Stiftelsens formål er 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. Styret kan i det enkelte tilfelle bevilge støtte til ethvert tiltak etter
enstemmig beslutning og herunder gi støtte til enkeltperson. Ordinære søknader behandles hvert 3. år, neste gang pr 30. juni 2010. Ikke bevilgede
søknader blir ikke besvart. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema. Søknaden sendes til: AS Procurator, Lise Bjørge, Boks 1656 Vika,
0120 Oslo. Tlf 23 11 64 00. E-postadresse: lisebjorge@procurator.no
Helle Bennetts Almennyttige fond.
06. Diverse stipend og legater
Formål: Å støtte veldedige og almennyttige aktiviteter og tiltak, både innenfor og utenfor Norges grenser. Både humanitære og kulturelle tiltak kan
støttes. Det ytes ikke bidrag til ordinære studiestipend/studiereiser, og som hovedregel ytes ikke støtte til veletablerte organisasjoner. Bare de som

innvilges bidrag vil få svar på sine søknader. Midler deles ut to ganger pr år med søknadsfrist 1. april og 1. oktober. Henvendelse til: Marianne
Mowinckel, Skuteviksbodene 22, 5035 Bergen. Tlf 23 33 03 88. Fax 23 19 63 29. E-postadresse: post@hbaf.no
Anders Jahres Humanitære Stiftelse.
06. Diverse stipend og legater
Støtte til tiltak av humanitær, kulturell, og sosial art, - med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke forøvrig. Under sosiale tiltak
skal det tas spesielt hensyn til omsorg for eldre. Organisasjoner, lag og foreninger kan søke. Søker med tilknytning til hovedorganisasjon bes søke
gjennom denne. Søknader fra virksomheter utenom Vestfold vil bare unntaksvis bli vurdert. Søknader fra enkeltpersoner kan ikke ventes
imøtekommet. Studier og utdannelse faller utenfor rammen av den virksomhet som blir støttet. Det utdeles årlig omkring 8 mill kr. Søknadsfrist:
Normalt 15. april. Søknader mottatt etter fristens utløp blir først vurdert ved neste års utdeling. Alle søkere blir tilskrevet når utdelingen er vedtatt
ved utløpet av juni mnd. Søknaden må inneholde: navn og adresse på søker, kort beskrivelse av søkers organisasjon/virksomhet, kort beskrivelse
av det prosjekt det søkes støtte til, regnskap og budsjdett for prosjektet, kontonr for overføring av midler. Det er ikke eget søknadsskjema. Se for
øvrig nedenstående internettadresse. Søknad pr post sendes til: Anders Jahres Humanitære Stiftelse, Postboks 440 Sentrum, 3201 Sandefjord. Tlf
33 46 02 90. Fax 33 46 48 60. E-postadresse: post@ajhs.no. Internettadresse: www.ajhs.no
Odd Rygh´s stiftelse.
04. Sosiale stipend og legater
Bl.a. til mennesker i nød i inn- og utland, til katastrofehjelp, til institusjoner o.l. som arbeider for narkomane og alkoholikere. Enkeltpersoner blir ikke
støttet, - det er organisasjoner, institusjoner og personer som arbeider for andre som kan søke om støtte. Blant disse blir organisasjoner med
kristen bakgrunn foretrukket. Det er ingen tidsfrist, - søknader blir behandlet på styremøtene som avholdes vanligvis 2 ganger i året. Søknader
som ikke blir innvilget blir heller ikke besvart. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema. Søknaden sendes til: Odd Rygh´s stiftelse, Odd
Rygh, Wdm. Thranesgt. 70, 0173 Oslo. Tlf 22 71 41 50. Fax 22 38 17 82.
Kronprinsesse Märthas Minnefond.
04. Sosiale stipend og legater
Fondet har en kapital på ca kr 27 mill og den totale årlige utdeling ligger på ca kr 1,5 mill. Til minne om Kronprinsesse Märtha er det fondets formål
å gi økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner og foreninger. Bidrag ytes ikke til enkeltpersoner. Det tas sikte på å dekke
behov som det ikke er en oppgave for stat eller kommune å bevilge midler til og det gis normalt heller ikke bidrag til investeringer. Det gis bare
unntaksvis tildeling mer enn ett år på rad. Kvittering for det tildelte beløp sendes snarest mulig til fondet, gjerne med en beskrivelse om midlenes
anvendelse. Tildeling av bidrag finner sted i tilknytning til Kronprinsesse Märthas fødselsdag 28. mars. Søknadsfrist: 1. februar. Det er utarbeidet
søknadsskjema som må benyttes for å komme i betraktning om tildeling. Søknadsskjemaet er lagt ut på internett på nedenstående adresse eller
kan fås tilsendt ved henvendelse til Kansellisjef Egil Vindorum, Ordenskanselliet, Det Kongelige Slott, 0010 Oslo. Søknad om tildeling fra fondet
sendes pr e-pst, pr telefax eller pr post til: Det Kongelige Slott, Kronprinsesse Märthas Minnefond, Ordenskanselliet, 0010 Oslo. Kontaktperson:
Kansellisjef Egil Vindorum, Tlf 22 04 88 04.Fax 22 04 88 09. E-postadresse: egil.vindorum@slottet.no. Internettadresse: www.kongehuset.no
Jørgen F. Bonnevie Ringnes´ minnefond.
06. Diverse stipend og legater
Til støtte av prosjekter til fremme av humanitære formål og formål som kan bidra til utbredelse av rettferdighet, forståelse og likhet mellom
mennesker og samfunn. Fondet yter ikke støtte til utdannelses-/vidreutviklingsformål for enkeltpersoner. Til utdeling: Totalt ca kr 25-50.000.
Søknadsperiode: 01.-31. januar. Søknader utenfor perioden blir ikke behandlet. E-post adresse bes opplyst dersom søker har en slik. Det

foreligger ikke spesielt søknadsskjema. Søknad med prosjektbeskrivelse sendes til: Advokatfirma DA Seim-Haugen, Steenstrup & Co, Adv. Hans
Chr. Steenstrup, Boks 1348 Vika, 0113 Oslo. Tlf 22 40 56 00. Fax 22 40 56 10. E-post: hcs@hartsang.no
Hans Herman Horns Stiftelse
06. Diverse stipend og legater
Formål: Å støtte 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. Styret kan i det enkelte tilfelle bevilge støtte til ethvert
tiltak etter enstemmig beslutning og herunder gi støtte til enkeltperson. Søknadsfrist: 1. mai og 1. november. Ikke bevilgede søknader blir ikke
besvart. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema. Søknaden sendes til: AS Procurator, Lise Bjørge, Boks 1656 Vika, 0120 Oslo. Tlf 23 11
64 00. E-postadresse: lisebjorge@procurator.no
Anders Sveaas´ Almennyttige Fond.
06. Diverse stipend og legater
Formål: Å yte bidrag til almennyttige og veldedige formål, herunder til norske forskere, miljøvernformål samt bevaring og fremme av norsk kunst og
kultur. Intet søknadsskjema. Søknadsperiode 1. mai - 31. mai hvert år. Søknader fra enkeltpersoner behandles ikke. Eventuelle vedlegg returneres
ikke. Kun skriftlig henvendelse til: Annette Vibe Gregersen, Dorthes vei 18, 0287 Oslo, E-postadresse: avgr@online.no
Hans Neumanns gavefond.
06. Diverse stipend og legater
Formål: Å yte bidrag til samfunnsgavnlige tiltak, herunder såvel kulturelle formål som humanitære formål. Formål i Bergen og omegn vil bli
foretrukket. Det blir ikke utdelt støttge til utdanning og reiser. Årlig utdeling inntil ca. 100.000 nkr. Ikke eget søknadsskjema. Søknader
sendes til: Hans Neumanns Gavefond, C Sundsgate 37, 5004 Bergen. Tlf: 55 21 27 50. Fax: 55 21 27 51.

