Søknadsorgan
FYLKE og
NASJONALT
Lotteri- og
stiftelsestilsynet

Søknad til:

Tilskotsordning:

Viktige kriterier/regelverk:

Søknadsfrist:

Frivillige lag og organisasjonar

https://lottstift.no/ny-krisepakkefor-frivilligheita-2/
https://www.kulturradet.no/stotteor
dning/-/vis/kompensasjonsordningfor-kulturarrangementer

KORONA-KRISEPAKKAR

Norsk Kulturråd

Arrangørar og underleverandørar til kultursektoren

Vestland
Fylkeskommune

https://www.vestlandfylke.no/tilsko
t/

Mange ordningar. Sjå særleg under
overskriftene Folkehelse, Idrett og
friluftsliv og Kultur

Mange av ordningane kan kun
søkjast av kommunen (men kom
med tips) eller de må søkja via
kommunen

Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/tils Forvalter mange ulike ordninger innen
kudd
arbeid rettet mot folkehelse, psykisk
helse, rus og avhengighet, pårørende

Kulturdepartementet
(KUD)

https://www.regjeringen.no/no/dep/
kud/tilskudd/id711839/

Mange ulike tilskotsordningar til kultur,
idrett, frivillighet, film og medie,
likestilling og diskriminering.

15. sept.
2020

Ulike
fristar

Ulike
frister
For flere av ordningene må
søknaden gå via
kommunen/fylkeskommunen.

Ulike
frister

Kommunane forvaltar og set
frist; okotber/november for Etne
kommune (sjå utlysing).

Månadsskiftet
okt./nov.

Eks: Gaveforsterkningsordningen
Spelemidlar (tid.
Tippemidlar eller
STUI-midlar)

Moms-refusjon til
idrettsanlegg
Gjensidigestiftelsen

https://www.anleggsregisteret.no/

https://lottstift.no/nb/tilskuddsordni
nger/om-momskompensasjonidrettsanlegg/
http://www.gjensidigestiftelsen.no/s
knadsskjema

*Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
(inkl. friluftsanlegg), lokale
kulturarenaer, løypetiltak i fjellet og
overnattingshytter.
*Kulturanlegg
*Kompensasjon for mva-utgifter ved
bygging av anlegga
Prosjekter innen sikkerhet, mestring og
læring, sosial inkludering og mangfold,
fysisk aktivitet og kosthold.

Løypetiltak og hytter i fjellet blir
forvalta av Turistforeninga.

Godkjend spelemiddelsøknad er
vilkår for å søkja moms-komp.

1. mars

2020: etablering/oppgradering
av hus og lokale slik at dei
eignar seg til treff for ungdom

15. sept.

Barne-, ungdoms og
familiedirektoratet
(Bufdir)
Storebrands
«Vi heier på deg»

https://www.bufdir.no/Tilskudd/So
ke_om_tilskudd/

Frifond barn og unge

http://www.frifond.no/

Fjordkraft

https://www.fjordkraft.no/privat/sp
onsor

Lotteri- og
stiftelsestilsynet

https://lottstift.no/tilskotsordningar/
om-momskompensasjon-generellordning/

Norsk Kulturråd

https://www.kulturradet.no/web/gue
st/sok-stotte/vis-artikkel/-/kan-egfa-stotte
http://kriminalitetsforebygging.no/k
ompetansesenter-forkriminalitetsforebygging/tilskuddso
rdninger/tilskuddsordning-forkriminalitetsforebyggende-tiltak/

Kompetansesenter
for kriminalitetsforebygging

Legat

https://www.storebrand.no/omstorebrand/vi-heier-pakonkurransen

https://www.legathandboken.no/

LKB Sist oppdatert 21. august 2020

Forvalter mange ulike ordninger til
barn og ungdom, lavinntektsfamilier,
likestilling, universell utforming m.m.
Prosjekter innen miljø, samfunn,
læring, utvikling, liv og helse.

Varierte kulturarktiviteter og
egenorganisert idrett. Til musikk og
teaterprosjekter finnes også Frifond
Musikk og Frifond Teater
Støtte til klubber og foreninger som
gjør noe nyttig for samfunnet. Inntil
20.000 kroner, og alle kan søke!
Kompensasjon for mva-kostnader som
frivillige organisasjonar har hatt til ved
kjøp av varer og tenester som fremjar
aktivitet (ikkje ny-, ut- og ombygging)
Kulturrådet støttar kunst og kultur over
heile landet.

For flere av ordningene må
søknaden gå via
kommunen/fylkeskommunen.
Prioriterer prosjekter med et
langsiktig bærekraftig
perspektiv, og gir ikke støtte til
drift
Lokale demokratiske
medlemsbaserte lag og
foreninger. Minst 1/3 av
deltakerne må være under 26 år.

Ulike
frister
1. okt.
1. april

Hele året

4 ganger i
året
Organisasjonar som er knytta til
eit sentralledd, kan ikkje sjøkja
direkte, men via sentralleddet.

1. sept.

Mange ulike ordningar, men
retta mot profesjonelle aktørar

Ulike
fristar

Stimulere til og utvikle tiltak og
prosjekter som forebygger kriminalitet
rettet mot hjelpe-apparatet og/eller
utsatt ungdom og ungdomsmiljøer.

http://kriminalitetsforebygging.n
o/wpcontent/uploads/2019/01/Regelv
erk-Tilskuddsordning-forkriminalitetsforebyggendetiltak-2019.pdf

1.april

Inndelt i Fagorienterte -, Utenlands -,
Forsknings -, Sosiale -, Geografisk
begrensede -, Diverse stipend og legater

Håndboka gir oversikt over
ulike stipend og legat i Noreg

Ulike
frister

