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Fredrikstad kommune gir
driftstilskudd til lag og foreninger som
driver kulturarbeid, som har tilholdssted og virkeområde i Fredrikstad.
Ordningen legger spesiell vekt på
tilbud for barn og unge.
Hvem kan søke?
Lag/forening som driver med kultur,
er åpen for alle, er i drift i et helt
regnskapsår, har organisasjonsnummer og bankkonto og har minst
10 medlemmer. Minst 60% av medlemsmassen må være mellom 6-19 år
for å kvalifisere til ordningen. Unntak
gjelder tilskudd til leieutgifter. Medlemskontingent må være minimum
200,- per år.
Søknaden skal inneholde:
Medlemsliste med navn, adresse
og fødselsår, årsmelding eller aktivitetsoversikt revidert regnskap fra
siste regnskapsår, budsjett for inne-

værende år.
Vi gir driftstilskudd på grunnlag av
aktivitet og medlemstall og etter fordelingsnøkkel i § 6 i retningslinjer.
Nyetablering
Nyetablerte eller reorganiserte lag og
foreninger kan få tilskudd X kr per medlem og max kr 8000. Øvrige krav jf. §4 i
retningslinjer.
Tilskudd til leieutgifter
Kommunen gir tilskudd til leie av private
lokaler til øvelser.
Ordninger gjelder ikke leie kostnader
ved arrangement og leie kostnader i
kommunal bygg.
Søknadsfrist: 1. april.
Benytt elektronisk søknadsskjema.

TIPS!

Les retningslinjer for hver ordning nøye.
Disse finner du på
www.fredrikstad.kommune.no/tilskudd
Kontakt oss gjerne dersom noe er uklart!
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Tilskudd til kunst- og kulturtiltak
Det gis tilskudd til foreninger, lag,
institusjoner, virksomheter og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i
Fredrikstad.

Til fristen 1. november kan det søkes
om tilskudd til arrangementer gjennomføres i perioden fra januar til og
med juli i kommende kalenderår.

Hvem kan søke?
Det gis tilskudd til både amatører og
profesjonelle. Det er en forutsetning
for tilskudd at tiltaket er åpent eller
tilgjengelig for det allmenne publikum.

Til fristen 1. april kan det søkes
om tilskudd til arrangementer som
gjennomføres i perioden fra august til
desember i inneværende år.

Søknadsfrist:
1. november og 1. april. Benytt elektronisk søknadsskjema:
”Søknad om kunst- og kulturtiltak”.
Søknadsfristene er absolutte. Når
søknadsfrist faller på helligdager vil
fristen være første virkedag etter
denne.

Søkere som gjennomfører arrangementer i januar kan søke til begge
søknadsfristene.

Søknaden må være godt faglig
motivert og studieopplegget skissert.
I prinsippet gis det ikke stipend til
grunn- og videreutdanning eller til
kurs som har forbedret lønnskompetanse som formål.
Innkomne søknader legges fram for
Fredrikstad kommunes Frederikprisjury som gir sin innstilling til kultur- og
miljøutvalget. Endelig vedtak fattes i
kultur- og miljøutvalget.
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Du kan søke om spillemidler til

bygging/rehabilitering/kjøp av lokaler til kulturformål. Nedre grense for
godkjent prosjektkostnad er kr 450
000*. Du kan søke om inntil 1/3 av
prosjektets totale, godkjente kostnad,
maksimalt kr 2 000 000*.
Det gis ikke tilskudd til kommersielle,
fortjenestebaserte aktører. Det gis
ikke tilskudd til kirkebygg og andre
religiøse lokaler, eller lokaler til kommersielle kulturformål. Det gis ikke
tilskudd til vedlikehold og drift.
Kulturarenaen skal benyttes til kulturformål i minst 20 år. Arenaen skal

være åpen for all lovlig kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske hensyn. Hvis
disse kravene ikke etterkommes kan
fylkeskommunen kreve tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet.
Ordningen har eget årshjul for frister
og saksbehandling. Ta direkte kontakt
med Kulturetaten. Se https://www.
fredrikstad.kommune.no/spillemidler_kulturarenaer og https://www.
ostfoldfk.no/kultur-og-idrett/kultur/
sok-stotte/stotte-til-kulturarenaer/ for
link til ordningens retningslinjer og
ytterligere informasjon.
*Det er ulike satser for lokale og regionale kulturbygg.

Tilskuddsfond for kulturminner i Fredrikstad

Fredrikstad kommunes kulturstipend
Fredrikstad kommune ønsker å støtte
kulturutøvere i Fredrikstad og deler
hvert år ut et pengebeløp som studie-/arbeidsstipend til tidsbegrensede
prosjekter innenfor kulturfeltet.

Spillemidler kulturbygg og arenaer

Utdelingen skjer fortrinnsvis i forbindelse med det årlige
Frederikprisarrangement i januar.
Hvem kan søke?
Stipendet kan søkes av enkeltpersoner med hjemmeadresse i Fredrikstad. Stipendet kan gis både til
profesjonelle og amatører. Unge
søkere prioriteres.
Søknadsfrist: 1. november. Benytt
elektronisk søknadsskjema.

Tilskuddsfondet skal bidra til at et
representativt utvalg av Fredrikstads
kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for
opplevelse, kunnskap, utvikling og
verdiskaping.
Tilskudd kan gis til bevaring av faste
kulturminner og fartøy hjemmehørende i Fredrikstad kommune. Vi vil
prioritere fysiske tiltak som sikring,
reparasjoner og istandsetting. Også
tiltak knyttet til opplæring, informasjon, forskning og dokumentasjon
som bidrar til bevaring kan komme i
betraktning.
Vi vil vurdere det som positivt dersom
tiltaket bidrar til styrking av håndverkskompetanse innen antikvarisk
istandsetting, og dersom kulturmin-

net/kulturmiljøet er tilgjengelig eller
synlig for allmennheten. Vi kan stille
krav til den faglige gjennomføringen
av prosjektet.
Du kan søke om inntil 70 % av prosjektets planlagte kostnad, maksimalt
100.000 kroner. Vi kan kreve innsyn
og kontroll med bevilgede kommunale midler.
Søknadsfrist: 1. november.
Du må sende en skriftlig søknad, og
vi ønsker at du bruker Fredrikstad
kommunes elektroniske søknadsskjema.
Mer informasjon og link til retningslinjene for fondet finner du her: https://
www.fredrikstad.kommune.no/kulturminnefond
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Fredrikstad kommunes idrettsstipend

Kong Frederiks Hederspris
Frederikstad kommune deler hvert
år ut Kong Frederiks Hederspris.
Prisen gis til en person som
gjennom flere år har vist evne og
vilje til å yte en aktiv kulturinnsats
utover det vanlige.
Hedersprisen består av en byste i
bronse av Kong Frederik, laget av
kunstner Birthe Marie Løveid.
Hvem kan motta prisen?
Prisen gis til enkeltpersoner bosatt
i kommunen. Begrunnede forslag
på kandidater kan komme fra

lag, foreninger og enkeltpersoner.
Forslagene legges fram for Fredrikstad kommunes Frederikprisjury som gir sin innstilling til kulturog miljøutvalget.
Endelig vedtak fattes i kultur- og
miljøutvalget. Utdelingen skjer
fortrinnsvis i forbindelse med det
årlige Frederikprisarrangement i
januar.
Frist for innlevering av forslag:
1. november.
Benytt elektronisk skjema.

Tilskudd til festivaler innnen kunst- og kulturfeltet
Ordningen er for sjangerspesifikke
og større festivaler som naturlig
sorterer under kunst- og kulturfeltet.
Stiftelser, enkeltgrupper, lag/
foreninger og aksjeselskap kan
søke. Arrangøren må ha vedtaksfestet ideelt formål og/eller at det
kan ikke tas utbytte fra selskapet.
Ordningen kan gi tilskudd til gjennomføring av festivaler, og ikke til
tilstøtende aktiviteter og tiltak.

Det er en forutsetning for tilskudd
at tiltaket er åpent eller tilgjengelig
for det allmenne publikum og går
over minst to dager. Festivalen
må ha vært gjennomført minst en
gang før den kan søke festivaltilskuddsordningen.

Fredrikstad kommune kan hvert år
dele ut et idrettsstipend bestående
av et pengebeløp. Stipendiet kan
benyttes til deltakelse i treningssamlinger, konkurranser m.m. som
tar sikte på å gi søkeren økt kompetanse og videreutvikling.

trenings-/konkurranseopplegget må
være skissert. I prinsippet gis det
ikke stipend til grunn- og videreutdanning eller til kurs som har forbedret lønnskompetanse som formål.

Hvem kan søke?
Søker må være i aldersgruppen
16-30 år og hjemmehørende i
Fredrikstad eller representere en
idrettsforening hjemmehørende i
Fredrikstad.

Innkomne søknader legges fram for
Fredrikstad kommunes Frederikprisjury som gir sin innstilling til kulturog miljøutvalget. Endelig vedtak
fattes i kultur- og miljøutvalget.
Utdelingen skjer i forbindelse med
egnet kulturarrangement, et kommunestyremøte eller lignende.

Stipendiet kan gis både til profesjonelle og amatører. Søknaden
må være faglig godt begrunnet og

Søknadsfrist:
1. november.
Elektronisk skjema skal benyttes.

Mesterskapsvinnere
Kommunal oppmerksomhet kan
tildeles enkeltpersoner, lag eller
foreninger som representerer
Fredrikstad i godkjente mesterskap.

Oppmerksomheten kan tildeles
for mesterskap innen både kulturområdet og idrettsområdet, fra
foregående år.
Elektronisk skjema skal benyttes.

Søknadsfrist er 1. november
2019. Elektronisk søknadsskjema
skal benyttes.
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Tilskudd til leiekostnader, vedlikehold og rehabilitering
og nye idrettsanlegg og bygg

Driftstilskudd til idrettsforeninger
Tilskudd gis til idrettsforeninger

tilsluttet Norges Idrettsforbund
eller tilsvarende nasjonalt forbund
for idrett.
Hvem kan søke?
Lag og forening som har tilholdssted og virkeområde i Fredrikstad.
Søknad om driftstilskudd skal
bare fremmes av hovedforeningen.
Beregningsgrunnlag:
1x kroner pr. medlem for barn
t.o.m. 12 år
2 x kroner pr. medlem for barn fra
13 t.o.m. 19 år
Medlemskontingenten for medlemmer må være minimum kr
200,- pr år. Medlemskontingent
må være betalt ved søknadstids-

punkt dersom medlemmet skal
regnes som del av foreningens/
lagets medlemsmasse ved tildeling av tilskudd. Driftstilskuddet gis
primært til foreninger, evt. grupper
i foreninger som ikke benytter
kommunale anlegg (ref. ordning
med gratis trening for barn og
ungdom).
Basis for driftstilskudd fastsettes
årlig på bakgrunn av vedtatte budsjett. Søknad fremmes på eget
skjema, vedlagt medlemsliste
med fødselsdato på medlemmene, samt regnskap og årsrapport
for siste driftsår.
Søknadsfrist: 1. april. Søknad
om driftstilskudd idrett må benyttes og oversendes elektronisk.

Leiekostnader i idrettsanlegg og
bygg som leies og disponeres av
idrettsorganisasjoner der kommunen ikke kan tilby egnede lokaler.
Søknad vurderes på grunnlag av
siste års regnskap. Leiekontrakt
må fremlegges ved søknad.*
Vedlikehold, rehabilitering og
ombygging av idrettsanlegg som
eies/driftes av idrettsorganisasjoner.**
Nye idrettsanlegg og bygg. ***
* Inntektsgrunnlaget kan trekkes
inn i vurderingen av tilskuddsbeløpet.
** Det er en forutsetning at planer
for større rehabilitering/ombygging
som tilfredsstiller kravene til spillemidler og søker om dette. Summen av spillemidler og kommunale tilskudd skal ikke overstige 2/3
av godkjent kostnadsoverslag.

*** Det er en forutsetning at planer
for bygging som tilfredsstiller
kravene til spillemidler også søker
om dette. Summen av spillemidler og kommunale tilskudd skal
ikke overstige 2/3 av godkjent
kostnadsoverslag. Løst utstyr det
kan søkes om under ordningen
Spillemidler til utstyr gjennom
idrettens eget særforbund, favner
ikke innunder denne tilskuddsordningen.
Søknadsfrist:
1. april.
Skjemaet Idrettsanlegg og bygg
må benyttes og oversendes elektronisk. Kort rapport med regnskapsoversikt skal sendes
ved prosjektets ferdigstillelse.

Foto: Trine Sirnes
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Starttilskudd - idrett
Tilskudd gis til nystiftede og reorganiserte idrettslag/foreninger
når driften har ligget nede i minst
2 år. Foreningen må ha minst
15 medlemmer og det må være
etablert et styre og vedtekter for
virksomheten.

Søknad:
Elektronisk søknadsskjema skal
benyttes.

Tilskudd til idrettstiltak for personer med bistandsbehov
Som hovedregel gis det tilskudd
til forening/klubb som bedriver aktivitet for personer med bistandsbehov, på lik linje med idrettsforeninger for øvrig.

Tilskudd til idretts- og sportseventer
Tilskuddsordningen skal bidra til
at det blir etablert flere nye idrettsog sportseventer som understøtter og profilerer Fredrikstad
kommune som en aktiv og attraktiv idretts- og arrangementsby.
Søknadsfrist:
Tilskuddsordniungen har to søknadsfrister i året; 1. november og
1. april
Til fristen 1. november kan det
søkes om midler til større idretts-

og sportseventer der det søkes
om mer enn kr 50 000,- i tilskudd)
som gjennomføres i kommende
kalenderår,.
Fristen gjelder også for mindre
idretts- og sportseventer (der det
søkes om inntil kr 50 000,-) som
gjennomføres 1 halvår (fom januar
tom juni) i kommende kalenderår.
Søknadsskjema ”Tilskudd til
idretts- og sportseventer” skal
benyttes.

Enkeltpersoner som er avhengig
av ledsager, kan søke tilskudd til
deltakelse i idrettskonkurranser og
dekning av kostnader i forbindelse
med reise og opphold.

Søknad sendes:
postmottak@fredrikstad.kommune.no eller:
Fredrikstad kommune
Virksomhet idrett
Postboks 1405
1602 Fredrikstad.

Spillemidler
Det kan søkes om spillemidler til
bygging / rehabilitering av idrettsanlegg under følgende kategorier:
Ordinære anlegg: Anlegg for organisert aktivitet. 1/3 av godkjent
kostnad, inntil kr 1 000 000.*
Nærmiljøanlegg: Utendørsanlegg for egenorganisert aktivitet
i tilknytning til bo/nærområder;
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Størrelsen på tilskuddet vurderes
på grunnlag av søknad og budsjett.

50 % av godkjent kostnad, tilskudd inntil kr 300 000*
Ordningen har eget årshjul for
ulike frister opp mot søknaden –
ta direkte kontakt med virksomhet
idrett. Se www.idrettsanlegg.no for
ytterligere informasjon.
*Egne satser for spesielle anleggstyper.
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Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen
helse- og velferdsområdet
Hvem kan søke?
Det kan gis tilskudd til frivillige og
ideelle organisasjoner som drifter
tilbud innen helse- og velferdsområdet i Fredrikstad. Målgruppe for
tilbudene er befolkningen i Fredrikstad kommune.
I søknadsbehandlingen vurderes
søknadene opp mot følgende
kriterier:
•Søknadens beskrivelse av mål,
målgruppe, realistisk fremdriftsplan og budsjett.
•Organisasjonens grad av mestring, inkludering og styring etter
demokratiske prinsipper i sitt
arbeid.
•Organisasjonens grad av samarbeid med kommunen og/eller
andre organisasjoner om tilbud.
•Organisasjonens kompetanse og

erfaring på området, samt eventuell grad av måloppnåelse dersom
organisasjonen har mottatt tilskudd tidligere.
•Tilbudet er tilpasset de målgrupper som er omfattet av kommunens vedtatte mål og strategier
i gjeldende planer på helse- og
velferdsområdet.
•Tilbudet fremmer sosialt fellesskap/forebygger ensomhet eller,
•tilbudet bidrar til økt grad av
egenmestring og deltakelse eller,
•tilbudet styrker aktivitetstilbudet
for personer med nedsatt funksjonsevne.
Les mer i retningslinjen.
Søknadsfrist er 1. november.
Elektronisk søknadsskjema skal
benyttes.

Tilskudd til humanitære foreninger
Det tildeles tilskudd til humanitære lag eller foreninger fra Fredrikstad.
Hvem kan søke?
1. Dette tilskuddet gis kun til
humanitære foreninger. Tilskudd
skal gå til spesielle tiltak knyttet
til foreningens kjerneaktiviteter,
markeringer eller annonsering, og
er ikke et ordinært driftstilskudd.
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2. Maksimal grense for tilskudd er
kr 10.000,- per forening per år.
3. Tilskudd gis bare til lokalt organiserte foreninger i Fredrikstad.
Søknadsfrist:
Søknadsfrist er 1. april. Tilskuddsordningen vil annonseres i lokale
medier i løpet av februar.
Søknaden må være skriftlig og
med dokumentasjon av utgifter.

Legat til sosiale formål
Legatet ønsker å bidra med støtte til
sosiale aktiviteter som gjennomføres
for legatets målgrupper.
Hvem kan søke?
1. Frivillige lag og foreninger i Fredrikstad kommune som primært arbeider
med eldre og funksjonshemmede.
2. Frivillige lag og foreninger i Fredrikstad kommune som arbeider med

særskilte tiltak for barn og unge.
Søknadsfrist:
1. november
Elektronisk søknadsskjema må benyttes.
Det kan søkes hele året. Legatstyret
foretar kun en årlig tildeling i november/desember.

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner
Hovedmålet for tilskuddsordningen er
å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
Ordningen er delt inn tre delmål. Det
kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg
mot ett eller flere av de tre delmålene
(delmål A, B og C).
Del A: Stimulere til fellesskap, tillit og
tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning. Lokale
innvandrerorganisasjoner kan søke
driftstøtte.

Hvem kan søke?
Lokale frivillige organisasjoner som
er registret i Frivillighetsregisteret
kan søke.
Søknadsfrist:
1.april.
Elektronisk søknadsskjema må
benyttes.

Del B: Øke kunnskap om det norske
samfunnet og styrke kvalifisering for
arbeid eller utdanning blant innvandrere.
Del C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
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Lokale prosjekter mot barnefattigdom
Fredrikstad kommune tildeler midler
gjennom fond mot barnefattigdom til
lokale prosjekter som
• vil gjøre det mulig for barn og unge
å delta i aktiviteter uavhengig av
inntekt og/eller
• vil utjevne sosial ulikhet og kompensere for konsekvensene av å vokse
opp i lavinntektsfamilier.
Hvem kan søke?
Offentlige virksomheter og organisasjoner/foreninger. Privatpersoner kan
ikke søke.

Hva kan jeg søke støtte til?
Alle lokale prosjekter som er rettet
mot barnefattigdom – enten ved å ta
bort økonomiske eller andre terskler
for deltakelse, eller prosjekter som
har som mål å utjevne sosial ulikhet.
Hvor mye kan jeg søke om?
Du kan søke om opp til 25.000 kr. pr
prosjekt.
Søknadsfrister:
Vår 2019: 1. april
Høst 2019: 1. november

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
Hvem kan søke?
Offentlige instanser, private aktører
og frivillige organisasjoner kan søke
om midler.

Søknadsfrist: Søknadsfrist
offentligjøres av bufdir. Følg med på
kommunens nettsider for oppdatert
informasjon.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) saksbehandler søknadene.

For mer informasjon se:
https://bufdir.no/Tilskudd/

Lokalsamfunnsfondet
Fondets formål er større engasjement i lokalsamfunnet. Fondet skal
samtidig bidra til en god samfunnsutvikling på tvers av alder, sosial - eller
kulturell bakgrunn. Det kan være tiltak
som fremmer inkludering, sysselsetting, folkehelse, bekjempelse av
fattigdom, ensomhet, stigmatisering
o.l.
Fondet skal gi lokalsamfunn, lag og
foreninger støtte til lokalt samarbeid.
Det kan være sosiale eller fysiske
tiltak. Det viktige er aktiv deltakelse,
nettverksbygging og etablering av
møteplasser.

Søkeren må bestå av en eller flere
lag/foreninger registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene,
eller være et lokalsamfunnsutvalg.
Se retningslinjer og kontaktinfo på
kommunens hjemmesider.
Søknadsfrist:
01. november og 01. april

Tilskudd til lag og foreninger i lokalsamfunnene
Hvem kan søke?
Lag og foreninger kan søke lokalsamfunnsutvalg i sitt lokalsamfunn om
tilskudd til arrangementer, forskjønning, til kultur- og idrettsaktiviteter for
barn og unge o.l.
Søknadene vurderes av lokalsamfunnsutvalget.

Søknadsfrist:
Ta kontakt med ”ditt” lokalsamfunnsutvalg for ytterligere informasjon.
Se:
https://www.fredrikstad.kommune.no/
lokalsamfunn-foreninger/lokalsamfunn/

Tilskuddsordning mot barnefattigdom
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Hvem kan søke?
Offentlige instanser, private aktører
og frivillige organisasjoner kan søke
om midler.

Søknadsfrist:
Søknadsfrist offentligjøres av bufdir.
Følg med på kommunens nettsider
for oppdatert informasjon.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) saksbehandler søknadene.

For mer informasjon se:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/
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Foto: Trine Sirnes

SKJEMA OG RETNINGSLINJER FINNER DU PÅ:

www.fredrikstad.kommune.no/tilskudd

Lurer du på noe?
Se kontaktinformasjon til de ulike
tilskuddsordningene på kommunens hjemmeside,
eller ta kontakt med Servicetorget
Telefon 69 30 60 00

