
Tilskotsordningar: 
Oppdatert 02.02.2021 – KK 

 
NB: Fristane kan variere frå år til år, det er anbefalt å sjekke søknadsfrist på nettsida til 
kvar enkelt tilskotsordning. 
 

KULTUR: 
 
Søknadskalender Østafjellske Kompetansesenter for musikk: 
http://ostafjelske.no/soknadskalender/  
 
Arrangørstøtte musikk - Kulturrådet 
Søknadsfrist 1. juni, 1. september og 1. desember 
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/arrangorstotte-musikk 
Ordninga skal stimulere til arrangørverksemda innan alle musikksjangrar, og bidra til å 
utvikle og oppretthalde arrangørar i heile landet som: 

 gjør musikk av høy kvalitet tilgjengeleg for flest mogleg 

 bidreg til kunstnerisk fornying og utvikling av musikk skapt og produsert i samtida 

 formidlar og vidareutviklar musikktradisjonar i Noreg 

 stimulerer til nytenking innan formidling og programmering 

 formidlar musikk av høg kvalitet til barn og unge 
 
Musikkfestivalar  
Søknadsfrist 1. juni 
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/musikkfestivaler 

 Gjere musikk og andre kunstuttrykk av høg kvalitet tilgjengeleg for flest mogleg. 

 Bidra til kunstnerisk fornying og utvikling av musikk skapt og produsert i samtida. 

 Formidle og vidareutvikle musikktradisjonar i Noreg, inkludert det samiske. 

 Stimulere nye former for formidling og programmering. 

 Bidra til å skape fleksibilitet og føreseielegheit i festivalfeltet. 

 Bidra til økt samspel og kompetansedeling mellom aktørar lokalt, regionalt og 
nasjonalt. 

 Fremme produksjon og formidling av musikk og annan kunst av høg kvalitet til barn 
og unge. 

 
Gjesteopphaldsstøtte for arenaer 
Søknadsfrist 1. september og 1. mars 
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/gjesteoppholdsstotte-for-arenaer  
Ordninga skal gi kunst- og kulturarenaer i Noreg moglegheit til å invitere kuratorar, 
programskaparar, frittståande arrangørar eller kunstnare til samarbeid om programutvikling 
og kunstproduksjon. Formålet er å styrke arenaenes moglegheiter for utvikling av innhald og 
kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling. 
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Bestillingsverk og produksjonsstønad for musikk 
Søknadsfrist 1. desember 
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/bestillingsverk-og-produksjonsstotte-
musikk 
Kulturrådet gir tilskot til å skape ny musikk innanfor alle sjangrar. Kvart år støttar dei eit stort 
tal nye verk gjennom ordninga. For dei som har planar om å komponere musikk, men også til 
arrangørar, festivalar, musikarar og institusjonar som ynskjer å bestille, produsere og 
presentere nye musikkverk. Honorar skal gå til komponistane / skapande utøvarar, den som 
bestiller verket eller produksjonen framfører det og har plan for vidare formidling til 
publikum. 
Privatpersonar, private og offentlege institusjonar og andre verksemder kan søke 
 
Musikarar og ensemble 
Søknadsfrist 1. september og 1. desember 
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/musikere-og-ensembler  
Tilskot til konsert- og turnéverksemd. Ordninga rettar seg mot profesjonelle musikarar og 
artistar, ensemble og band innan alle sjangrar. Tilskotsordninga bidreg til at musikk av høg 
kvalitet blir tilgjengeleg for flest mogleg og rommar alt frå mindre turnéprosjekt til meir 
omfattande verksemd med behov for langsiktige tilskot over eitt eller fleire år. 
Profesjonelle musikarar, artistar, ensemble, band og støtteapparat innan alle sjangrar kan 
søke. Det er ingen krav til organisasjonsform 
 
KOMP – stønadsordning for kurs, opplæringsprosjekt og andre kompetansehevande tiltak 
Søknadsfrist 25. februar 
www.musikk.no/nmr/tilskotsordninger/komp  
Formålet med KOMP er å stimulere til kortare opplæringsprosjekt og andre 
kompetansehevande tiltak som styrkar og utviklar aktivitet, utøving og kvalitet innanfor dei 
rytmiske sjangarane som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdsmusikk, blues, vise, 
hiphop etc.  
Målgruppe: Organisasjonar og lag, frittståande grupper, band, kulturskuler og andre 
kommunale kulturaktørar innanfor de rytmiske sjangrane. 
 
Sparebankstiftelsen DNB 
Søknadsfrist 1. februar og 1. september 
https://www.sparebankstiftelsen.no/no  
Støttar tiltak innan kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktivitetar og 
kulturarv, både lokale tiltak og nasjonale initiativ i Noreg. 

 For aldersgruppa opp til 25 år 
 Lag, organisasjon, foreining, ideelle verksemder, skole, barnehage, FAU, offentleg 

sektor kan søke 
 Støttar eingongsutgifter til varige/faste installasjonar som bidreg til aktivitet, og 

prosjekt. 
 
Frifond 
Teater (LNU): https://www.frifond.no/retningslinjer/retningslinjer-teater/  
Musikk (Norsk Musikkråd): https://www.frifond.no/retningslinjer/retningslinjer-musikk/  
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Prosjektstønad andre musikktiltak 
Søknadsfrist 3. desember 
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/andre-musikktiltak-prosjektstotte  
Formålet er å fremme nye prosjekt som fell utanfor Kulturrådets andre stønadsordningar på 
musikkfeltet, t.d. forsøksverksemd og ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekt som 
bidreg til å bevare og tilgjengeleggjere musikkarven i Noreg. Ordninga gir stønad til tiltak 
som ikkje vil få tilskot frå andre ordningar på musikk, og som bidreg til utvikling i musikklivet. 
Aktuelle prosjekt kan vere kunstnerisk utprøving av nye idear, konsept og metodar, 
workshops, seminarverksemd, prosjekt for og med barn og ungdom, samt dokumentasjon og 
utgiving av allmenn faglitteratur om musikk. Dei gir og stønad til tiltak som bidreg til 
bevaring og formidling av musikkarven i Noreg.  
Særleg relevante er prosjekt som inneheld:  

 Kulturelt mangfald 

 Barn og unge  

 Tverrkunstnerisk uttrykk   
 
Prosjektmidlar folkemusikk og folkedans (store prosjektmidlar blir ikkje utlyst i 2019) 
Søknadsfrist 1. april og 1. oktober 
www.rffsoknad.no/   
Du kan søke om prosjektmidlar (kr. 11.000-50.000): Til feltarbeid, fagleg bearbeiding av 
innsamla materiale, publisering, utviklingsarbeid, opplæring, arbeidsstipend m.m.  
 
Små raske midlar folkemusikk og folkedans 
Løpende frist 
www.rffsoknad.no/ 
Små og raske midlar (maks. kr. 10.000) til kurs, andre opplæringstiltak, seminar, feltarbeid, 
publisering m.m. 
 
Kulturrom (tidlegare Musikkutstyrsordninga) 
Søknadsfrist 1. mars og 1. september 
https://www.kulturrom.no/  

 Utstyr til framføring 

 Utstyr til øving 

 Bygg og akustisk utbetring av arenaer 

 Øvingsbinge 
Utøverfellesskap, arrangørar og kulturarenaer kan søke. 
Hovudaktiviteten innanfor verksemda skal vere retta mot utøving eller fremføring av musikk 
og scenekunst, og kome eit allment publikum til gode. Verksemda skal kunne vise til 
heilårsaktivitet og eit langsiktig perspektiv. 
 
Kulturrom – innleige av utstyr til egenaktivitet i frivillige lag/foreiningar 
Løpande frist 1. kvar månad 
https://www.kulturrom.no/2019/12/17/%ef%bb%bftilskudd-til-innleie-av-teknisk-
spesialutstyr/ 
Tilskot til innleige av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør. 
Maks tilskot 50.000 år til et lag eller en forening. Det kan søkast om tilskot til fleire 
forestillingar same året. Eigenandel på minimum 25% av totalkostnad. 
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«Vi heier på»-konkurransen 
Søknadsfrist 1. april og 1. oktober 
https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen  

 «Vi heier på»-konkurransen fordeler årleg økonomisk stønad til ulike 
samfunnsnyttige prosjekt i inn- og utland. 

 Prosjekta skal vere prega av mot og evne til å tenke nytt og annleis, og vere til glede 
og nytte for initiativtakarane og dei prosjektet rettar seg mot.  

 Enkeltpersonar, lag og foreiningar som evnar å sette i gang spesielt samfunnsnyttige 
tiltak på lokalt og nasjonalt plan. 

 Me premierar spesielt dei som evnar å tenke berekraftig. 
 
LNU kultur 
Søknadsfrist 1. februar og 15. mai 
https://www.lnu.no/stotteordninger/lnu-kultur/  
Stønadsordninga gir pengar til prosjekt som inneheld musikk, dans, drama, kunst, litteratur, 
film, kulturminne, digital kultur, spill eller fleire av desse. Kulturprosjektet må vere eit nytt 
tiltak for organisasjonen, og innehalde noko anna enn organisasjonens ordinære aktivitet 
eller drift. Prosjekt som mottar stønad i år må vere avslutta innan utgangen av dette året.  
 
Tilskot til kjøp av instrument til korps/orkester 
Søknadsfrist 1. april 
https://musikkorps.no/styrearbeid/stotteordninger/instrumentfond/  
statleg stønadsordning for skulekorps til kjøp av instrument. For musikkorps der minst ¾ av 
korpsets spillande besetning er i alderen 7-19 år. 
http://orkester.no/stotteordning/instrumentfondet/  
Orkester kan få stønad til å kjøpe inn instrument. Formålet er å stimulere til rekruttering og å 
gi moglegheit til orkestera til å bygge opp ein instrumentbank med kvalitetsinstrument av 
meir varig karakter. Minst ¾ av medlemmane må vere under 26 år. 
https://www.korpsnett.no/tilskudd/instrumentfondet 
Instrumentfond for kjøp eller reparasjon av instrument og noter, uniformar eller anna 
korpsutstyr til skulekorps (7-19 år). 

Driftstilskot Kulturrådet 
Søknadsfrist 3. september 
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/driftstilskot  
sikre førutseielege driftsrammer for verksemder som har høgt kunst- og kulturfagleg 
kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt 

 bred formidling over heile landet av profesjonell kunst 

 eit mangfald av kulturuttrykk av høg kvalitet 

 fagleg utvikling innanfor områda Kulturrådet har ansvar for 

 å sette kunst og kultur inn i ein breiare samfunnsmessig samanheng 
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Aktivitetsmidlar kor 
https://aktivitetsmidler.no/ 

Søknadsfrist 15. mars og 15. september 
Kor som samarbeider med profesjonelle sangarar og instrumentalistar, stimulerar til 
musikalsk utvikling og økt kvalitet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktørar 
Søknadsfrist 15. oktober 
Gi kor og vokalensemble på eit særleg høgt kunstnerisk nivå bedre føresetnad for drift, 
produksjon og formidling. Stønad gis til eitt års drift. 
 
Kulturtilskot Ål kommune 
Søknadsfrist desember/løpende 
https://www.aal.kommune.no/siteassets/aal/kultur-og-fritid/kulturtilskot.pdf  
Organisasjonar, institusjonar og personar i Ål kommune kan få tilskot til kulturarbeid. Tilskot 
blir gjeve innanfor ramma av vedteke budsjett. 

 Driftstilskot aktivitet 

 Driftstilskot vedlikehald og drift av bygg og anlegg 

 Leiarutdanning/trenarutdanning 

 Kulturarrangement 

 Kulturprosjekt 
 
Viken Fylkeskommunes tilskot til kunst og kultur 
Søknadsfrist 15. februar og 15. mars 
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/tilskudd-til-kunst-og-
kulturprosjekter-i-viken.82938.aspx 

Du kan søke om tilskot til små og store kunst- og kulturprosjekt innan alle sjangre som 
musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer. Tilskot gis til aktørar, 
produsentar, organisasjonar, kommuner og andre sammenslutningar som planlegg 
gjennomføring av kulturtiltak i tråd med ordninga sitt føremål, og som ikkje mottek fast årleg 
driftsstønad frå Viken fylkeskommune. 
 
Ål musikkråds dugnadspott 
Løpande frist 
Midlane i denne potten skal nyttast til å honorere lag og grupperingar som gjer ein ideell 

musikalsk innsats for innbyggarane i Ål. Potten skal ikkje nyttast til honorar eller dekning av 

utgifter, men som tilskot til søkaren si lagskasse. 

Vaksenopplæringsmidlar musikk 

Søknadsfrist 1. januar og 1. juli 

http://www.musikk.no/buskerud/voksenopplaeringstilskot/informasjon-om-

voksenopplaeringstilskot  

For medlemar i Musikkens Studieforbunds medlemsorganisasjonar med aktivitet i Buskerud. 

All opplæringsaktivitet i laga/foreiningane gir rett til VO-tilskot. Dette kan vere den ordinære 

opplæringa i laget, organisert som samspel/-sang og gruppeopplæring, eller 

opplæringsaktivitet knytta til seminar eller spesielle kurs. 
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Nordisk kulturfond 

https://www.nordiskkulturfond.org/soeg-stoette/#puls  

 Oppstart - nye nordiske prosjekt med eit tydeleg utviklingsperspektiv 

Søknadsfrist 11. juni og 5. desember 

 Prosjektstønad for prosjekt som bidreg til fornya og dynamisk kunst- og kulturliv i 

Norden 

Søknadsfrist 1. februar, 3.mai og 1. oktober 

 Globus – prosjekt ut over Norden.  

Løpande søknadsfrist 

 

Trafo 

Søknadsfrist 29. juli 

Trafo gjev inntil 10 000,- i støtte til kreative og kunstneriske prosjekt. Dette er eit tilbod til 

deg som er i gang med ein idé, eit prosjekt eller ein workshop innanfor lyd, bilde, tekst, film 

eller scene, som du ønsker å utvikle og gjennomføre. 

For grupper på 15-25 år, eller enkeltpersoner/ad-hoc grupperingar. Foreininger, 

organisasjoner o.a. kan ikkje søke. www.trafo.no 
 

Fond for utøvande kunstnarar 

Søknadsfrist 13. januar, 17. mars, 6. mai, 18. August og 3. november 

https://www.ffuk.no/ 

Musikarar, sangarar, skodespillarar, dansarar, sceneinstruktørar, dirigentar og andre som 

gjennom sin kunst framfører åndsverk, som har dette som sitt hovudverv (yrke) kan søke. 

Midlane går i hovudsak til freelanceverksemd og til frie grupper, innan følgande kategoriar: 

 Innspilling 

 Prosjektstøtte (konsert, forestilling, visning) 

 Reisestøtte (kortvarig reise, kost, losji 

 Reise- og etterutdanningsstipend 

 

Music Norway 

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

https://www.stikk.no/reisestotte/index.php?action=8&kaid=1 

Har fleire tilskotsordningar innan eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk: 

- Reisetilskot til konsert/turne, møteverksemd og co-writes 

- Bransjetilskot til marknadsføringstiltak, møteverksemd, bakkekontakt og større lanseringar 

- Arrangørtilskot til presse- og ekspertbesøk, låtskrivarsamling og delegatprogram 

Det norske komponistfond 

Søknadsfrist 2. mars og 2. oktober 

https://www.musikkfondene.no/fondene/det-norske-komponistfond/ 

Komponist eller bestiller kan søke om stønad til komponisthonorar for å skape ny musikk 

innan alle sjangre, eller ny musikk til tekst, primært i Norge. I særlege tilfelle kan det søkast 

stønad til fremme av nykomponert musikk. 

https://www.nordiskkulturfond.org/soeg-stoette/#puls
http://www.trafo.no/
https://www.ffuk.no/
https://www.stikk.no/reisestotte/index.php?action=8&kaid=1
https://www.musikkfondene.no/fondene/det-norske-komponistfond/


Tekstforfattarfondet 

Søknadsfrist 2. april og 2. november 

Fond for aktive forfattere av originalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk. 

Arbeidsstipend, fordypningsstipend, reisestipend, arbeidsopphald i Firenze, spesielt/annet. 

https://www.musikkfondene.no/fondene/tekstforfatterfondet/stotteordning/ 

TONO-stipendet og Unge Talenter 

Søknadsfrist 13. april 

https://www.tono.no/om-tono/priser-og-stipender/tono-stipendet/ 

Skal stimulere til skaping av nye musikkverk og ny musikklyrikk. Det er et vilkår for å søke 

TONO-stipendet at du per 12. april 2016 har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst 3 

år, og en gjennomsnittleg avregning for framsyning på minimum 5000,- dei tre siste åra for 

TONO-stipendet. For Unge Talenter stipendet gjelder ikkje tidskravet, men du må vere 

medlem av TONO og vere i alderen 17-23 år. 

 

Ånun Lund Rej Stiftelse/minnefond 

Søknadsfrist 1. mai 

Føremålet er å inspirere born og unge til kreativitet, entusiasme og nysgjerrigheit innanfor 

klassisk musikk, teikning/maling, kreativ skriving og mellomfolkeleg forståing. Øvre 

aldersgrense 15 år innan musikk, 12 innan andre område. 

http://anunminnefond.no/ 

Stønad til arrangering av musikk 

Søknadsfrist 10. november 

Komponistar, tekstforfattarar, forlag, arrangørar, kor, korps og ensemble kan søke om midlar 

til nye arrangement til populærmusikk. 

https://www.korpsnett.no/tilskudd/stotte-til-arrangering-av-musikk 

 

Stimuleringsmidlar til internasjonalt kulturarbeid i Viken 

Søknadsfrist 1. april 

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-

viken/stimuleringsmidler-til-internasjonalt-kulturarbeid-i-viken.82889.aspx 

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid. 

Kommuner, offentlige og private aktører i Viken fylke kan søke. 

Festivalar i Viken 

Søknadsfrist 15. februar 

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/tilskudd-til-

festivaler-i-viken.82888.aspx  

Arrangører av festivaler kan søkte om støtte til gjennomføring av festivaler og ulike 

festivaltiltak. Viken fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av festivaler. Formålet med 
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ordningen er å støtte og stimulere til festivalutvikling i Viken ved å legge til rette for et 

mangfold av gode festivaler med et høyt kunstnerisk nivå. Tematikk, arbeidsmetode, 

programmering og innhold skal invitere til deltagelse i og utvikling av festivalfeltet. Det 

legges vekt på strategier for publikumsutvikling og inkludering av nye publikumsgrupper. 

Videre legges det også vekt på internasjonalt kultursamarbeid og utvikling av kulturnæringer 

knyttet til festivalene. Festivaltiltakene skal bidra til at Viken når målene med særlig vekt på 

satsingsområdene knyttet til et inkluderende kulturliv, grønne festivaler og utvikling av 

kulturnæringer. 

 

IDRETT/FYSISK AKTIVITET 
 
Viken – friluftslivets ferdelsårer, friluftsaktiviteter, tilgjengelighet i friluftsområder 
Frist 1. februar 
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/  
 
Samla oversikt Noregs idrettsforbund: 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/  
 
Stiftelsen Dam – Utvikling 
Søknadsfrist skisse 15. september, søknadsfrist full søknad 15. desember 
https://www.dam.no/utvikling/ 

Stønad tidsavgrensa forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekter) retta mot målgrupper 
i Noreg, og som bidreg til å fremje levekår, fysisk og psykisk helse, meistring, livskvalitet eller 
sosial deltaking. 
 
Stiftelsen Dam – helserelaterte prosjekt 
Søknadsfrist 15. mars og 15. september 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/stiftelsen-dam-helseprosjekter/ 

Idrettslag, idrettsråd, idrettskretsar, særkretsar og særforbund kan søke via NIF. 
Det kan søkast om midlar til prosjekt som har som mål å legge til rette for og inkludere 
utsatte grupper i idrettslag: 

 menneske med funksjonsnedsettelse 
 menneske med innvandrerbakgrunn 
 menneske med lav betalingsevne  
 menneske med en fysisk eller psykisk sykdom  

Du kan søke om prosjekter som går over 1, 2 eller 3 år. 

Aktivitetsprogrammet Stiftelsen Dam 
Løpande søknadsfrist 
https://www.dam.no/aktivitetsprogrammet/  
Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent 
som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam. Programmet skal støtte tidsavgrensede tiltak med 

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
https://www.dam.no/utvikling/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/stiftelsen-dam-helseprosjekter/
https://www.dam.no/aktivitetsprogrammet/


mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse 
hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn 
forbundet med koronapandemien.Det skal prioriteres å gi støtte til besøksvert- og 
besøksvenntjenester rettet mot eldre, tiltak som sikrer sosialt samvær eller tilbyr praktiske 
tjenester, møteplasser og aktiviteter for eldre som er sosialt isolert som følge av 
smitteverntiltakene, samt tiltak for å bedre organisasjonenes beredskap for opprettholdelse 
av tilbud til sårbare eldre. 
 

Tilskot til utgifter til politi på arrangement 
Søknadsfrist 13. mars 
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8ec84487e5d746ef90983ec43f2855cc/retn
ingslinjer-tilskudd-politi-2018.pdf 
Alle organisasjonsledd tilknytta NIF kan søke om tilskot for utgifter til politi ved 
idrettsarrangement for born og unge i 2018. Det er kun utgifter knyttet til bistand fra politiet 
som faller inn under ordningen. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer der minimum 
30 prosent av deltakerne er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år). Det søkes skriftlig 
inn til det aktuelle særforbundet. Særforbund og idrettskretser som har hatt tilsvarende 
utgifter søker om tilskudd direkte til NIF.  

Lokale aktivitetsmidlar (LAM) 
Haust 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/  
Spesifikt retta mot primæraktivitet i lokale lag og foreiningar som driv idrett og fysisk 
aktivitet for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Bidra til aktivitet og deltaking i 
medlemsbaserte lag og foreiningar. Understøtte den frivillige innsatsen i laga og bidra til å 
halde kostnadane ved deltaking i idrett og fysisk aktivitet nede.  
Idrettsråda fordeler LAM til idrettslaga i sin kommune etter retningslinjer frå KUD og 
anbefalingar frå NIF: 
Medlemstall og/eller aktivitetstall for barn, ungdom, parautøvare (6-19) og 
allidrettsdeltaking (6-19) frå samordna rapportering nyttas som basisgrunnlag. 
 
Oppstart/utviklingsstønad til Allidrett for barn og unge 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/  
Oppstart- og utviklingsstønad til idrettsskuler som tilbyr idrettsaktivitetar for barn 6-12 år, og 
ungdom 13-19 år. Alle idrettslag tilslutta NIF kan søke om desse midlane. Det gis 
oppstartsstønad til éin idrettsskule for barn og éin idrettsskule for ungdom pr. idrettslag, 
anten det er eit fleiridrettslag eller eit særidrettslag. 
Barn: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/allidrett-for-barn/  
Ungdom: https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/allidrett-for-ungdom/  

 

Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
Søknadsfrist 1. september 
https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/ 
Spelemidlar til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til ein infrastruktur som 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8ec84487e5d746ef90983ec43f2855cc/retningslinjer-tilskudd-politi-2018.pdf
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https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/allidrett-for-barn/
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https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/


gir befolkninga moglegheit til å drive både eigenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den 
frivillige medlemsbaserte idretten. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller 
barns behov for fysisk aktivitet i organiserte/eigenorganiserte former blir prioritert særskild. 

 Søkar må vere frivillig organisasjon/lag/kommune 

 Anlegget må ha idrettsleg føremål, vere open for alle og vere universelt utforma 

 Anlegget må vere ein del av kommunal plan og registrert i anleggsregisteret 

 Prosjektet må vere fullfinansiert 
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-
frivillighet/innsiktsartikler/idrett/publikasjoner-om-idrettsanlegg/id86915/  
 
Spelemidlar til utstyr 
Søknadsfrist 10. mars 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/  
Utstyr kjøpt forrige år kan bli dekka, må vere eier i minimum 5 år. Tilskot til konkurranse-, 
trenings-, og sikkerheitsutstyr, kan nyttast i kommunale idrettsanlegg. Det gis ikkje tilskot til 
driftsutstyr og personleg utstyr. Utstyr til barn og unge blir prioritert. 
 
Mva kompensasjon anlegg 

Søknadsfrist 1. mars 

https://lottstift.no/nb/tilskotsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/ 

Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Omfattar alle som oppfyller 

vilkåra for å få spelemidlar, bortsett frå kommuner, fylkeskommuner og kommunale føretak. 

Ein godkjent spelemiddelsøknad er eit vilkår for å søke om kompensasjon for merverdiavgift. 

Vaksenopplæringsmidlar idrett 

Frist 15. januar påfølgende år 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/voksenopplaringsmidler/ 

Idrettens kursverksemd retta mot vaksne som tilfredsstiller Lov om vaksenopplæring og 

tilhørande forskrifter, kan få Vaksenopplæringsmidlar frå Kompetanse Norge. 

Tilskotet blir rekna ut frå gjennomsnittet av antall kurstimar som blei rapportert inn til 

Kompetanse Norge dei to foregåande år. ISF fordeler tilskot til kursarrangør etter gitte 

satsar, samt til administrasjon og drift av ISF. Timesatsar kr. 88,- og kr. 66,- for timar høvesvis 

med og utan kurslærar. Kursa må vere registrert og godkjend i kursportalen IdrettsKurs 

innan 15. januar påfølgande år. 

Oppstarts og utviklingsstønad til allidrett 
Løpande frist 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/idrettsskolen/ 
NIF ynskjer å stimulere til at fleire idrettslag startar opp eller vidareutviklar allidrett for barn. 
Alle idrettslag tilslutta NIF kan søke om oppstartstønad og utviklingsstønad. 
Kr. 11.000,- (færre enn 50 barn), Kr. 16.000,- (fleire enn 50 barn)  
Eksisterande allidrettar for barn mellom 6 og 12 år kan søke om utviklingsstønad til ulike 
føremål (utviding, kompetanseheving, tilretteleggjing, gjenoppstart). Kr 8.500 

Tilskot til anlegg kor det avholdast store meisterskap 
Søknadsfrist 1. februar og 1. september 
https://viken.no/tjenester/idrett-og-friluftsliv/idrett-og-fysisk-aktivitet/tilskudd-til-
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idrett/tilskudd-til-idrettsanlegg-hvor-det-avholdes-storre-mesterskap.20469.aspx 
Kan søke om tilskot til oppgradering av idrettsanlegg i samband med store 
meisterskapsarrangement. Det gis ikkje tilskot til utbygging som er av ein slik art at det er 
mogleg å søke om spelemidlar  

Tilskot til internasjonale idrettsarrangement 
Søknadsfrist 1. februar og 1. september 
https://viken.no/tjenester/idrett-og-friluftsliv/idrett-og-fysisk-aktivitet/tilskudd-til-
idrett/tilskudd-til-internasjonale-idrettsarrangementer-i-buskerud.20468.aspx 
Økonomisk tilskot til internasjonale arrangement. Det gis ikkje økonomisk stønad til 
deltaking i internasjonale arrangement. Kan søke om generell meisterskapsstønad. 
Følgande prioriteringar blir lagt til grunn: 

 Arrangement av regional betydning som satsar på samarbeid, nytenking og 
frivilligheit 

 Antall deltakarar 

 Kostnader 
 
Friluftstiltak barn/ungdom 
Søknadsfrist 1. september 

https://www.norskfriluftsliv.no/tilskotsordninger/  
Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjonar kan søke Norsk friluftsliv om midlar. 

 Spelemidlar  

 Aktivitetsmidlar (aktivitetstiltak for barn og ungdom) frå KUD  

 Aktivitetsmidlar (helsefremmande, trivselsskapande og miljøvenleg friluftsliv for alle) 
frå MD  

 
Tilskotsordning for arrangement for personer med funksjonsnedsettelser 
Søknadsfrist 15. juni 
https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskuddsordning-for-arrangementer-for-personer-
med-funksjonsnedsettelser/id2673758/  

Ekstra tilskot til større arrangement som anten er forbehaldt for eller tilrettelegg spesielt for 
personer med nedsett funksjonsevne, innan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Arrangement 
for barn og unge vil bli prioritert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRE/FELLES: 
 
MVA kompensasjon frå lotteri- og stiftelsestilsynet – varer og tenester 
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Søknadsfrist 1. september - NB: Sentralleddet kan ha ein tidlegare frist! 
https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/  
Fremje frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnadar som frivillige organisasjonar 
har hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. 
 
Arrangementsmidlar Ål kommune 
15. desember, men løpande frist på restmidlar (2 uker før arrangement) 
https://www.aal.kommune.no/kultur-og-fritid/kulturtilskot1/#arrangementsfond  
Organisasjonar, institusjonar og personar i Ål kommune kan få tilskot til å utvikle og realisera 
arrangement. tilskot til lokale arrangement som har stor marknadsføringsverdi for Ål. Tilskot 
kan løyvast til alle typar utgifter i samband med arrangementet. Tilskot kan ikkje løyvast til 
same arrangement to gonger med mindre det er gjort vesentlege endringar i arrangementet 
 
Frifond barn og unge 
Løpande frist 
https://wwwwww.frifond.no/  
Frifond støttar dei som vil gjere noko gøy der dei bur! Skal stimulere barn og unges frivillige aktivitet 
og deltaking lokalt, både gjennom frivillige organisasjonar og frittståande grupper og foreiningar.  
a) må vere ei frivillig gruppe 
b) må bestå av minst tre personar, og minst 1/3 av personane må vere under 26 år 
c) må arbeide etter demokratiske prinsipp 
Teater: https://www.frifond.no/retningslinjer/retningslinjer-teater/  
Musikk: https://www.frifond.no/retningslinjer/retningslinjer-musikk/  
Barn og unge: https://www.frifond.no/retningslinjer/retningslinjer-barn-og-unge/  
Organisasjon: https://www.lnu.no/stotteordninger/frifond/frifond-organisasjon/  
 
Tilskotsordning Kulturminnevern 
Søknadsfrist 15. september 
http://www.bfk.no/Buskerud-bygningsvernsenter/Nyheter/Ny-tilskotsordning-for-2020---
Kulturminnevern---Aktivitet---Friluftsliv-i-Buskerud-
KAF/?fbclid=IwAR1Wd7r2SmT3s0Nu4ni5XkyvWOaObFVgHm1XdjxmGDpXBWCtprtI3Gjw7W
M  
Tilskotsordning for frivillige organisasjonar og stiftelsar som ynskjer å bidra til skjøtsel, 
tilrettelegging og istandsetting av kulturminner i verneverdige og freda kulturmiljø i 
Buskerud. Ordninga er primært retta mot kulturmiljø i naturområder som er eller kan bli 
tilrettelagt for friluftsliv. Prøveordning 2020. 
 
Gjensidigestiftelsen 
Søknadsfrist mar, juni og september 
http://www.gjensidigestiftelsen.no/ 
Gjensidigestiftelsen støttar prosjekt som bidreg til eit tryggare, sunnare og meir aktivt 
samfunn. For organisasjonar, friluftsråd, frivilligsentralar og verksemd med ideelt føremål. Må 
vere registrert i frivilligheitsregisteret. 
 
Gjensidigestiftelsen Inkluderande møteplasser 
Søknadsfrist 15. september 2020 
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Frivilligsentralar og frivillige lag/org kan søke om 30 000-800 000 kr til fornying/oppgradering 
av eksisterande hus og lokale, eller inventar/utstyr for å starte opp eller vidareutvikle 
ungdomsaktivitetar. 
https://www.gjensidigestiftelsen.no/inkluderende-moteplasser-for-alle/ 
 
Gjensidigestiftelsen Ung glød 
Søknadsfrist 15. februar 
For Hallingdal, Nore og Uvdal eller Rollag. Stipend som skal bidra til utvikling og framgang hjå 
unge talent mellom 16 og 26 år, som kan vise til klare mål og ambisjonar innan idrett, kultur, 
eigen verksemd eller prosjekt. 
https://www.gjensidige.no/hallingdal/ungdomsstipend-ung-gloed? 
 
Kavlifondet 
https://kavlifondet.no/  
Kavlifondet jobbar oppsøkande og finn i all hovudsak aktuelle prosjekt, organisasjonar og 
personar sjølv. Prosjekt kan og få stønad etter ein henvendelse, men henvendelsane må vere 
spesifikke, relevante og tydeleg innanfor Kavlifondets retningslinjer. 
 
Olav Thon stiftelsen 
Søknadsfrist 31. mars og 30. september 
https://olavthonstiftelsen.no/  
Forskningsstønad – Utlysing i april 

 Olav Thon Stiftelsen deler årleg ut prisar til personar og forskningsprosjekt som har 
utmerka seg spesielt innan sine fagområde i Noreg og i utlandet. 

Allmennyttige føremål – søknadsfrist 31. mars og 30. september 

 Kan støtte føremål innan framifrå entreprenørskap, allmennyttige føremål og 
erverv/oppføring av fast eigedom til bruk i allmennyttige formål. 
Støttar ikkje: Individuelle studie, ekspedisjonar, deltaking i konkurransar, oppsetting 
av konsert, teaterframsyning, utstilling, drift og ordinært vedlikehald, sponsor-
verksemd, tiltak som er ein naturleg del av offentleg sektors ansvar. 

 
Olav Thons Legat 
Søknadsfrist 1. mars og 1. september 
https://otss.olavthonstiftelser.no/  
Tiltak for utvikling og betring av det fysiske, lærande og stimulerande miljø for barn, unge og 

eldre. Stønad kan gis til personar, organisasjonar, organiserte grupper, verksemder og til 

andre som bidreg til å fremje legatets føremål.  

Støttar ikkje: Individuelle studie, ekspedisjonar, deltaking i konkurransar, oppsetting av 

konsert, teaterframsyning, utstilling, drift og ordinært vedlikehald, sponsor-verksemd, tiltak 

som er ein naturleg del av offentleg sektors ansvar. 

Wurth fondet 

Søknadsfrist 1. juni og 31. desember 

https://www.wuerth.no/wurth/om-oss/wrthfondet/  

Fond som vil gi moglegheit til å dyrke idrett og kulturopplevingar. Fra 2.000 til 20.000 kroner. 
Kan bidra med utstyr eller økonomiske midlar. Lokale frivillige idrettslag, lokale motorsport 
Team, lokale kulturgrupper (korps, dans, teater etc) kan søke. 

https://www.gjensidigestiftelsen.no/inkluderende-moteplasser-for-alle/
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Coop sponsor 
Løpande frist 2 mndr før arrangement/prosjekt 
https://coop.no/sponsorvirksomheten/  

Gjennom samarbeidsavtaler med ideelle organisasjonar, ynskjer Coop å løfte fram gode 

formål og legge til rette for at Coops medlemmar enkelt kan gi stønad gjennom ulike 

omtankeaksjonar i Coops butikkar. 

Sponsorsøknadar av nasjonal karakter: https://coop.no/sponsorverksemden/soknadsskjema  

Det kan søkast om sponsorstønad innanfor områda sport (prioriterer ski, sykkel, fotball og 

løp), mat og omtanke. 

 

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere born og unge (BUFDIR) 

Søknadsfrist 4. desember 

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/ 

Offentlige instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om midlar. 

Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

Kommunen må bekrefte at dei vil kunngjere ordninga lokalt og vurdere og prioritere 

søknadar tilknytta kommunen. Lokallag, fylkeslag og andre må søke gjennom kommunen. 
 

Aktiv Ungdom 

https://www.aktivungdom.eu/alle-stotteordninger/ 

Fleire ulike stønadsordningar for deg som er mellom 13 og 30 år eller jobbar med ungdom: 

 Besøk eller få besøk av ein eller fleire ungdomsgrupper fra Europa eller land som 

grensar til Europa. 

 Styrk kvaliteten på ungdomsarbeidet i din organisasjon 

 Arranger eit ungdomspolitisk møte 

 Realiser eit prosjekt eller ein idè 

 Samarbeid om å utvikle noko nytt, eller del gode idear på ungdomsfeltet 

 Vertsorganisasjon frivillig arbeid Erasmus+ 

 Senderorganisasjon frivillig arbeid Erasmus+ 

 

 

 

 

 

Stiftelsen Ansvar för framtiden 

Søknadsperioder 15. november-31. januar og 1. juni-31. august 

http://www.ansvarforframtiden.se/home.m 

Fremje nordisk samarbeid og vitenskapleg forsking tilknytta heilnykter livsstil, alkoholpolitikk, samt 

fremje barns oppvekst. 

 

NORAD 

https://norad.no/tilskudd/ 

Midlane som vert delt ut via Norads stønadsordningar går hovudsakleg til norske og 

https://coop.no/sponsorvirksomheten/
https://coop.no/sponsorvirksomheten/soknadsskjema
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/
https://www.aktivungdom.eu/alle-stotteordninger/
http://www.ansvarforframtiden.se/home.m
https://norad.no/tilskudd/


internasjonale organisasjonar, norske bedrifter som deltar i utviklingssamarbeidet og 

utdannings- og forskningsinstitusjonar som produserar ny kunnskap om utvikling og bistand. 

Dei har ein rekke tilskotsordningar innanfor: 

 Sivilt samfunn 

 Høgare utdanning, forsking og innovasjon 

 Næringsutvikling, jobbskaping og yrkesopplæring 

 

Skue Sparebank – Opp og frem 

Søknadsfrist 1. November 

https://www.soof.no/ 

Stipend til ungdom som vil opp og fram innan idrett, kultur eller utdanning (16-25 år). 

Enkeltpersoner eller grupper i Buskerud kan søke. 

 

Skue sparebank gaveutdeling 

Søknadsfrist 31. Januar 

https://skuesparebank.no/ombanken/gaveutdeling 

Gåve til føremål som skapar verdiar og set grupper/organisasjonar i betre stand til å 

gjennomføre idear og tiltak til beste for allmennheita, innan kultur, idrett, humanitære 

formål, kompetanse/utdanning, ideelle organisasjoner, forskning og samfunn. 

 

Skue sparebank sponsing 

Søknadsfrist 30. September 

https://skuesparebank.no/ombanken/sponsing 

Vere relevante i forhold til lokalsamfunnet. 

Innan kategori idrett, kultur, barne- og ungdomsaktivitetar, humanitært arbeid eller 

organisasjonsliv. 

Vere folkeleg, for folk flest, famne breidt og mange. 

Gje assosiasjonar til og understøtte verdiane positive, raus og real 

Skue sparebank skal vere bransjeekslusiv sponsor/samarbeidspartnar ved større avtaler. 

 

Hallingdal kraftnett sponsor 

Løpande frist 

https://www.hallingdal-kraftnett.no/no/om_oss/sponsorvirksomhet/ 

Bidreg med midlar til kultur og idrett i Hallingdal. 

 

Eckbos legat 

Løpande frist (unntatt livsopphald for vanskelegstilte 1. sept, helsereiser 1. mars, utdanning 

og yrkesutvikling 1. mars) 

https://www.eckbos-legat.no/ 

Prioriterer prosjekt på Østlandet med allmennyttige føremål. 

 

Stiftelsen Sophies Minde 

Søknadsfrist 15. September 

https://www.ssm.no/ 

https://www.soof.no/
https://skuesparebank.no/ombanken/gaveutdeling
https://skuesparebank.no/ombanken/sponsing
https://www.hallingdal-kraftnett.no/no/om_oss/sponsorvirksomhet/
https://www.eckbos-legat.no/
https://www.ssm.no/


Stønad til medisinsk behandling, opplæring, tekniske hjelpemidlar, hjelp til å verte fysisk og 

økonomisk sjølvhjulpen eller til å betre generell funksjonsevne og trivsel, for dei med 

medfødte eller erverva feil eller sjukdomar. Stiftelsen ønsker å bidra til at personar med 

bevegelseshemningar kan leve aktive og sjølvstendige liv og ta del i samfunnet på like vilkår 

som andre. Utviklingsmidlar eller stipend til utdanning 

 

 

Einar Juels Legat 

https://www.legater-stiftelser-

drammen.no/?fbclid=IwAR0Dy5yO2P33wMVAcZ4XpiX8RznMrCO7mfxkiCuQoo-9E98JCc-

bKmCml2k  

Legatets avkastning fra 2019 skal gå til allmennyttige formål i Drammen og tidligere 

Buskerud fylke. Legatet er rettet mot foreninger og institusjoner, og ikke enkeltpersoner. 

 

 

https://www.legater-stiftelser-drammen.no/?fbclid=IwAR0Dy5yO2P33wMVAcZ4XpiX8RznMrCO7mfxkiCuQoo-9E98JCc-bKmCml2k
https://www.legater-stiftelser-drammen.no/?fbclid=IwAR0Dy5yO2P33wMVAcZ4XpiX8RznMrCO7mfxkiCuQoo-9E98JCc-bKmCml2k
https://www.legater-stiftelser-drammen.no/?fbclid=IwAR0Dy5yO2P33wMVAcZ4XpiX8RznMrCO7mfxkiCuQoo-9E98JCc-bKmCml2k

