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Tips til tilskuddsordninger i Norge  
Fredrikstad kommune 
Lag og foreninger i Fredrikstad kan hente støtte til lokale prosjekter fra gavestiftelser, legater og 
fond. Fredrikstad kommune har flere egne tilskuddsordninger. En oversikt over disse finner du her:  
www.fredrikstad.kommune.no/tilskudd  

Lokalsamfunnsutvalgene i Fredrikstad 
Har du en idé, prosjekt, tiltak eller arrangement du vil gjennomføre i Fredrikstad? I Fredrikstad er det 
22 lokalsamfunnsutvalg som mottar støtte fra kommunen for å tilrettelegge og gjennomføre 
aktiviteter og prosjekter i nærmiljøet. Kontaktinformasjon til alle disse finner du her:  
www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/naringmiljosamfunn/lokalsamfunn-
foreninger/lokalsamfunn/   

Fredrikstad idrettsråd (FRID) 
www.frid.no/konomisk-inkludering  
Det er et mål at alle barn og unge som ønsker det kan delta i organisert idrett i Fredrikstad. Økonomi 
kan være et av flere hindre for å hindre at noen begynner, eller som gjør at barn og unge slutter med 
organisert idrett tidligere enn de ønsker. 

Fredrikstad idrettsråd (FRID) og Fredrikstad kommune jobber sammen for å sikre at økonomi ikke 
skal være en terskel for deltakelse. Utfordringen blir å sørge for dette samtidig som man unngår 
unødvendig byråkrati for klubbene, og også jobber aktivt for at ikke utgiftsnivået 
generelt øker. 

www.frid.no/lokale-aktivitetsmidler-lam  
Hvert år fordeler Fredrikstad Idrettsråd (FRID lokale aktivitetsmidler (LAM). Alle registrerte idrettslag 
som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt 
midler gjennom hodetilskudd. Videre kan klubbene søke på tilskudd til følgende 6 tiltak. Fagansvarlig 
barneidrett, Trenerkoordinator (er) ungdomsidrett, nybegynnertilbud 6-16 år, miljøkontakt (er), og til 
grupper for barn og unge med særlige behov. Søknadsportal åpner i april og søknadsfrist er 15.mai. 
 
Smart- og næringsfondet 
www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/naringmiljosamfunn/naering/naringsfondet/  
- I lenken over finner du også en oversikt over «offentlige ordninger for næringsutvikling». 

Fredrikstad kommunes smart- og næringsfond skal primært bidra til å gjennomføre gjeldende 
strategier i Fredrikstad kommunes næringsplan og i Smart Fredrikstadprogrammet.  

Fellestiltak som øker verdiskaping gjennom synergier og vekst, samt tiltak som bidrar til et mer 
bærekraftig samfunn, prioriteres, herunder også sosialt entreprenørskap. 
 
Skriftlig søknad må leveres via www.regionalforvaltning.no  Tildelinger fra smart- og næringsfondet 
utlyses normalt to ganger i året, med søknadsfrist 1. februar og 1. september.  

Viken fylkeskommune 
www.viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/  
Oversikt over økonomiske støtteordninger du kan søke om, samt stipend og priser som deles 
ut. 
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Andre lokale tilskuddsmidler:  

Viken filmsenter 
www.vikenfilmsenter.no/sok-tilskudd/  
Viken filmsenter AS skal bidra til en faglig, kunstnerisk og levedyktig utvikling av filmmiljøene og 
filmbransjen i fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo kommune. 
Frister: www.vikenfilmsenter.no/sok-tilskudd/frister/  

Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus 
www.osthusgaver.no/  
Søknadsbaserte tildelinger vil i hovedsak være gaver til frivillige lag og foreninger med fokus på 
prosjekter som favner bredt og skaper varige verdier. Direkte tildelinger til utvalgte områder vil 
prioritere sårbare grupper, særlig eldre og funksjonshemmede med formål om utvidet 
aktivitetstilbud og økt livskvalitet, prosjekter som sosialt entreprenørskap med fokus på forebygging, 
mestring og inkludering av risikoutsatt barn, ungdom og voksne med sikte på aktiv deltakelse i 
samfunnet. Generelle kompetansetiltak, stipendier samt møteplass og infrastruktur vil ha som 
siktemål å stimulere lokalt entreprenørskap og nyskapning i Østfold og Follo. 

OBOS gir tilbake 
www.obos.no/privat/samfunnsansvar/obos-gir-tilbake  
Et rikt kulturliv, sport og andre sosiale aktiviteter er med på å skape gode bo- og bymiljøer. OBOS gir 
støtte til en rekke gode formål innen kultur, idrett, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak, og er 
opptatt av at sponsorstøtten skal komme medlemmer, bo- og bymiljøene til gode. 

Fosby-fondet 
https://www.fosby.no/om-oss/fosby-fondet  
Hvert halvår kan frivillige lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å gjøre en spesiell innsats i 
lokalmiljøet, og gjerne for barn og unge, søke om støtte. 
 

Barn og unge 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
www.lnu.no/sok/  

Frifond 
www.frifond.no/  
Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater 
Minst 1/3 av deltakerne må være under 26 år. 

Trafo 
www.trafo.no  
Trafo gir inntil 10 000,- i pengestøtte til kreative og kunstneriske prosjekter. Dette er et tilbud til deg 
som er i gang med en ide, et prosjekt eller workshop som du ønsker å utvikle og gjennomføre. For 
barn og unge mellom 16 og 22.  

Aktiv Ungdom 
www.aktivungdom.eu/  
Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring og mobilitet. Aktiv Ungdom i Norge 
deler ut i underkant av 16 millioner kroner hvert år til prosjekter med ungdom og ungdomsarbeidere. 
Aktiv ungdom gir blant annet støtte til ungdomsprosjekter gjennom delprogrammet 
Ungdomsinitiativ. 
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BandOrg 
www.bandorg.no/  
BandOrg er en landsomfattende interesseorganisasjon for folk som spiller i band. Med engasjement 
for norske bands interesser støtter de med kunnskap og midler for å gjøre det enklere og bedre å 
spille i band i Norge.  

Egmontfondet 
https://www.egmontfonden.dk/  
Årlig tilskudd til allmennyttige formål i Norge og Danmark. Hovedsakelig til barn og unge. 

 
Diverse tilskudd 

Legathåndboka 
www.legathandboken.no/  
Her kan du søke i Legathåndbokens over 2000 stipender! I papirversjonen av legathåndboken får du i 
tillegg til informasjon om stipendene, også informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og 
kontaktinformasjon.  

Gjensidigestiftelsen 
www.gjensidigestiftelsen.no/  
Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen 
trygghet og helse. Gjensidigestiftelsen har en visjon om å skape et tryggere samfunn under 
grunnverdiene Forebyggende – Utviklende – Aktivitetsskapende – Samfunnsbyggende. Siden 2011 
har det vært fokus på barn og unges oppvekstsvilkår under mottoet; Et sunnere, tryggere og mer 
aktivt liv. 

Følgende grupper kan søke om tilskudd: 
Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret. Frivilligsentraler og 
interkommunale friluftsråd. Offentlige virksomheter kan søke om midler dersom de inngår i et 
spleiselag med frivillige organisasjoner dersom den sistnevnte står som mottakere av støtten. 

Søknadsfrister er mars og september (omtrent midt i måneden).  

Sparebankstiftelsen DNB 
www.sparebankstiftelsen.no  
Søknadsfristen er 1. februar og 1. september. På lokalt plan støtter stiftelsen først og fremst 
prosjekter som treffer barn og unge i alderen 6 – 30 år innenfor følgende områder: 

1. Kunst og kultur. 2. Kulturminner og historie. 3. Friluftsliv og naturkunnskap. 4. Nærmiljø; 
idrett og lek. 

Søknadsfrist til tiltak på Østlandet for barn og unge er 1. desember. 

Idrettslag på Østlandet som trenger drakter har løpende søknadsfrist.  

Skogfondet 
www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/om-skogfond  
Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved salg av tømmer og biobrensel. 
Hver skogeiendom har egen fondskonto. Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme 
skogbrukets fellesskap til gode, og bruken av midlene blir fordelt mellom kommuner, 
fylkeskommuner og nasjonalt nivå. 
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Midlene på nasjonalt nivå forvaltes av Landbruksdirektoratet, som hvert år lyser ut en andel av disse 
midlene til prosjekter og tiltak som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. 
Kontakt Fylkesmannen dersom du ønsker å søke om tilskudd til prosjekter eller tiltak som er av 
regional karakter.  

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-
i-jordbruket-smil  
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det 
som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og 
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. 

Norsk Kulturråd / Norsk Kulturfond 
www.kulturradet.no/sok-stotte  

Norsk Kulturråd ble og Norsk Kulturfond ble opprettet i 1964. Ved siden av tildelinger fra Norsk 
Kulturfond administrerer kulturrådet en rekke ordninger på vegne av Kulturdepartementet. 

Norsk Kulturråd gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og 
kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for Staten i kulturspørsmål. 

Det viktig å lese nøye og oppfylle de formelle kravene som stilles til søknader og prosjekter på 
ordningen man vil søke. Det er egne fagkomiteer som behandler de enkelte søknadene. Kravet til 
kvalitet er omfattende, både i språk og i kunstfaglig formidlingsevne.  

Regionale utviklingsmidler 
www.regionalforvaltning.no/  

Fylkeskommunen er tildelt en rolle som ledende utviklingsaktør. For å kunne oppfylle den 
samfunnsrollen får fylkeskommunen hvert år overført en øremerket økonomisk ramme på om lag 60 
millioner. Formålet er å skape flere arbeidsplasser gjennom samhandling. 

Norsk Kulturminnefond  
kulturminnefondet.no/ - søk ordet i din nettleser;) 

Norsk kulturminnefond skal bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige og fredete 
kulturminner, samt å bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som 
grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Søknader behandles 
fortløpende. 
 
Eckbos legat 
www.eckbos-legat.no/  

Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse som ble etablert i 1923. Av aktuelle programområder 
nevnes bl.a. Idrett og friluftsliv; folkehelse; arbeid for landets forsvar, militær idrett og 
foreningsarbeid; naturlig og bærekraftig landbruk i Norge (samt støtte til forskning i denne 
forbindelse); norsk bygde-, kyst- og skipsfartskultur; norsk kunst, kulturliv og kulturvern; kristelig 
kunst og kultur, kristelig foreningsarbeid og virksomhet i Norge og utlandet. Prosjekter i 
Østlandsområdet vil normalt bli prioritert. 

De elektronisk innsendte søknadene behandles fortløpende på styremøtene. 
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Norsk filminstitutt 
https://www.nfi.no/sok-tilskudd  
NFI er statens forvaltningsorgan på filmområdet, underlagt Kulturdepartementet, og gir tilskudd til 
utvikling, produksjon, lansering og formidling av filmer, serier og spill. 

Dam 
https://www.dam.no/  
Dam bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og 
livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter. 
Det er ulike søknadsfrister og man må samarbeide med eller være godkjent søkerorganisasjon.  

Utdanningsdirektoratet 
www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-til-
organisasjoner/tilskott-til-private-og-frivillige-organisasjoner/  
Prosjektstøtte til private og frivillige organisasjoner. Formålet er å stimulere organisasjoner til å 
iverksette tiltak som kan bidra til å nå sektormåla for grunnopplæringa. 

Søknadsfrist 15.november 

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom (NAV) 
www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-nav/tilskudd-til-frivillig-arbeid-mot-
fattigdom_2  
Her finner du oversikt over tilskudd til frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som arbeider 
mot fattigdom. 

Europeiske regionale utviklingsfond 
www.interreg-sverige-norge.com/  

Handelens Miljøfond 
www.handelensmiljofond.no/  
Fondet støtter tiltak som reduserer plastforsøplingen, styrker arbeidet mot marin- og landbasert 
plastforsøpling og styrker arbeidet med økt ressursutnyttelse av plast, herunder gjenvinning. 
Tidligere mottakere av tilskudd finnes på hjemmesiden.  
 
Regjeringen har en rekke tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner: 
https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-frivillig-
virksomhet/Tilskuddsordninger-for-frivillige-organisasjoner/id2342820/  

 
Revidert 17.02.2022 av 
Vegard Stavne Anda, Fredrikstad kommune. 
Med forbehold om endringer og feil.   
 


