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Oversikt over noen støtteordninger som frivillige organisasjoner kan søke på 
(oversikten ble laget 26.05.2014) 
 
 
TILSKUDSORDNINGER TIL PROSJEKT: 

Navn Hvem Beløp Søknadsfrist Nettside Andre opplysninger 

Frifond barn og 
unge 
 

Lokale demokratiske 
medlemsbaserte  
lag og foreninger 

En 
søkergruppe 
kan få tildelt 
maksimalt 25 
000 kroner i 
kalenderåret 
 

Ingen bestemt 
søknadsfrist 

http://www.frifond.no/ 
Telefon: 23 31 06 00 
 

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

Tilskudd til frivillig 
arbeid mot 
fattigdom  

Gjelder frivillige 
organisasjoner som 
arbeider mot 
fattigdom og sosial 
eksklusjon 

 Søknadsfrist 
1. gang i året 
høst/nov 
 

https://www.nav.no/Sosiale
+tjenester/Frivillig+arbeid+
mot+fattigdom 
 
Kontaktpersoner: 
 
Tormod Moland, tlf: 
21070291 
Olaf Tvede, tlf: 21070467 
 

Frivillige organisasjoner som 
både arbeider for og drives av 
svakstilte grupper og sosialt og 
økonomisk vanskeligstilte selv, 
og frivillige organisasjoner som 
arbeider for å bekjempe 
fattigdom og sosial ekskludering 
i Norge.  
Organisasjoner som søker om 
støtte, må være registrert i 
Frivillighetsregisteret. 

Frivillig virksomhet 
i kriminalomsorgen 

Frivillige og andre 
ideelle 
organisasjoner 

  Søknadsfrist  
1 gang i året 
vinter/febr. 

http://www.regjeringen.no/
nb/dep/jd/dep/tilskudd-
2014.html?id=748361 
Telefon: 40 43 88 00 
 

Mål for ordningen er å støtte 
opp om frivillig virksomhet 
under kriminalomsorgens 
virkeområde. 
 
 

http://www.frivillighetnorge.no/
mailto:post@frivillighetnorge.no
http://www.frifond.no/
https://www.nav.no/Sosiale+tjenester/Frivillig+arbeid+mot+fattigdom
https://www.nav.no/Sosiale+tjenester/Frivillig+arbeid+mot+fattigdom
https://www.nav.no/Sosiale+tjenester/Frivillig+arbeid+mot+fattigdom
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dep/tilskudd-2014.html?id=748361
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dep/tilskudd-2014.html?id=748361
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dep/tilskudd-2014.html?id=748361
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Aktiviteter for barn 
i asylmottak 

Tilskudds mottakere 
kan være frivillige 
organisasjoner, ikke-
kommersielle 
aktører, kommuner 
og andre som 
organiserer 
aktiviteter for barn i 
mottak 

 Søknadsfrist 
1.febr., evt. restmidler  
1. august (2014) 
 

http://www.regjeringen.no/
nb/dep/jd/dep/tilskudd-
2014.html?id=748361 
 
Telefon: 23 35 15 00 
 
 

Formålet med 
tilskuddsordningen er å bidra til 
at barn i statlige mottak får en 
meningsfull hverdag og en så 
normalisert barndom som mulig 
innenfor rammene av et 
asylmottak 

Kulturmidlene 
 
 
 

Landsomfattende 
barne- og ungdoms-
organisasjoner 

25.000 - 
200.000 

Hovedsøknadsfrist 1. 
november og en fast 
restmiddelsøknadsfris
t 1. mars 

http://www.lnu.no/stotteor
dninger/nor/kultur/ 
Telefon: 23 31 06 00 

Organisasjoners prosjekter 
innen musikk, dans, drama, 
kunst, film, kulturminner samt 
en kombinasjon av slike uttrykk 
og nyskapende kulturtiltak 

Mangfold og  
inkludering 
 

Barne- og 
ungdomsorganisasjo
ner, fritidsklubber, 
ungdomshus og 
lokale 
ungdomsmiljø i 
Norge 

Inntil 75 000 Søknadsfristene er 1. 
mars, 1. juni og 1. 
oktober  
 

http://www.lnu.no/stotteor
dninger/nor/lnu-mangfold-
og-inkludering/ 
Telefon 23 31 06 00 

Støtteordninger for barn og 
unge som ønsker å sette fokus 
på mangfold, inkludering og 
deltakelse. 

Benjamins 
minnefond 
 

Frivillige 
organisasjoner, 
grupper eller 
enkeltpersoner 

Ikke opplyst  Søknadene må være 
sendt innen 1. mai 

http://www.benjaminsminn
efond.no/soeknader 
Telefon: 22 33 46 00 

Til antirasisme – og kulturtiltak 
 

Du Kan-
konkurransen   

Ildsjeler og 
andre foreninger  

Inntil 50.000 
kroner  

Søknadsfrist  2 ganger 
i året 
 

http://www.storebrand.no/
dukan/ 
Telefon: 22 31 50 50 
 

Samfunnsnyttige tiltak 

http://www.frivillighetnorge.no/
mailto:post@frivillighetnorge.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dep/tilskudd-2014.html?id=748361
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dep/tilskudd-2014.html?id=748361
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dep/tilskudd-2014.html?id=748361
http://www.lnu.no/stotteordninger/nor/kultur/
http://www.lnu.no/stotteordninger/nor/kultur/
http://www.lnu.no/stotteordninger/nor/lnu-mangfold-og-inkludering/
http://www.lnu.no/stotteordninger/nor/lnu-mangfold-og-inkludering/
http://www.lnu.no/stotteordninger/nor/lnu-mangfold-og-inkludering/
http://www.benjaminsminnefond.no/soeknader
http://www.benjaminsminnefond.no/soeknader
http://www.storebrand.no/dukan/
http://www.storebrand.no/dukan/
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Sparebankstiftelsen 
DNB NOR  

 Tiltak og  
lokalsamfunn i 
Østfold, Oslo, 
Akershus, Buskerud, 
Vestfold, Telemark, 
Oppland     

 Kommuner i  
Ringsaker og 
Hedmark  

 Nasjonale  
prosjekter 

Varierer Søknadsfrister 15. 
februar og 15. 
september 

http://sparebankstiftelsen.n
o/  
Telefon: 902 44 100 
 
 

Støtter prosjekter som skaper 
engasjement som har verdi over 
tid og involverer frivillige. Som 
gir et positivt bidrag til barn og 
unge. 
Ulike prioriterte formål hvert år 
  

Nordisk barne og 
ungdomskomite 

Barne- og 
ungdomsforeninger 
eller grupper.  

 Ca. 1. februar, 1. april, 
1. september og 1. 
november dette kan 
variere 

 
 

Til å holde seminarer, kurs, 
konferanser, leir, publikasjoner 
eller lignende.  

Nordisk Kulturfond Enkeltpersoner, 
foreninger, nettverk, 
organisasjoner samt 
private og offentlige 
institusjoner. 

Varierer Ca. 1. februar, 1. april, 
1. september og 1. 
november dette kan 
variere 

www.nordiskkulturfond.org Prosjektet skal omfatte minst 
tre nordiske land eller 
selvstyrende områder 

Nordplus Voksen Alle typer aktører 
som arbeider med 
voksnes læring 
 

Varierer 1. mars/3. mars, 
men kan variere 

www.nordplusonline.org/no
r 
Telefon: 55 30 38 00 
(Senter for 
internasjonalisering av 
utdanning) 
 
 
 
 

Kun aktiviteter som finner sted 
i et eller flere av 
medlemslandene Danmark, 
Grønland og Færøerne, Estland, 
Finland og Åland samt Island, 
Letland, Litauen, Norge og 
Sverige. Krever samarbeid 
mellom organisasjoner og 
deltakerland 

http://www.frivillighetnorge.no/
mailto:post@frivillighetnorge.no
http://sparebankstiftelsen.no/Soeke-stoette
http://sparebankstiftelsen.no/Soeke-stoette
http://www.nordiskkulturfond.org/
http://www.nordplusonline.org/nor
http://www.nordplusonline.org/nor
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Aktiv Ungdom  
En del av Erasmus 

Organisasjoner eller 
grupper med 
ungdom, de som 
jobber med 
ungdom. Samarbeid 
i Europa 
 

Varierer 3 søknadsfrister i året www.aktivungdom.eu 
Telefon: 46 61 50 00 

Aktiv ungdom støtter prosjekter 
for og med ungdom: frivillig 
arbeid, utveksling, politiske 
møter, kurs, hospitering, 
strategiske partnerskap mellom 
organisasjoner og transnasjonale 
kurs for ungdomsarbeidere 

Norsk Kulturråd Se link – Diverse 
støtteordninger og 
fond for eksempel. 
Norsk kulturfond, 
fond for lyd og bilde 

Varierer Ulike ordninger med 
ulike frister 
 
 
 

http://kulturradet.no/kalen
der 
Telefon: 21 04 58 00 
 

Prosjektstøtte innen musikk, 
billedkunst, barn og unge og 
andre områder. Fokus på 
kulturelt mangfold. 
Støtter i hovedsak profesjonelle 
aktører og institusjoner. 
 
 

Ekstrastiftelsen Norske frivillige, 
humanitære/ideelle 
samfunnsnyttige 
organisasjoner med 
helse- og/eller 
rehabiliteringsrelater
te formål og 
funksjonshemmedes 
interesseorganisasjo
ner 

Ingen 
beløpsgrense 

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

http://www.extrastiftelsen.n
o 
Telefon: 22 40 53 70 
 
 
 

Prosjekter innen 
virksomhetsområdene 
forebygging, rehabilitering og 
forskning 

VOFO 
(Studieforbundene) 

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

Kontakt de 
enkelte 
studieforbund 

Kontakt det enkelte 
studieforbundet 

http://www.vofo.no/ 
Telefon: 22 41 00 00 

Diverse tilskuddordninger for 
studieforbundene og deres 
medlemsorganisasjoner  
 

http://www.frivillighetnorge.no/
mailto:post@frivillighetnorge.no
http://www.aktivungdom.eu/
http://kulturradet.no/kalender
http://kulturradet.no/kalender
http://www.extrastiftelsen.no/
http://www.extrastiftelsen.no/
http://www.vofo.no/
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Kavli fondet Prioriterer for tiden 
utdannings og 
opplæringsprosjekt  

Varierer Ingen informasjon 
om søknadsfrist 

www.kavlifondet.no 
Telefon: 908 94 567 

Til allmennyttige formål 
innenfor forskning, kultur og 
humanitært arbeid.  

Trafo Støtte til kreative og 
kunstneriske 
prosjekter 
Du er mellom 16 og 
22 år og bosatt i 
Norge.  Kun for 
enkeltpersoner eller 
ad hoc grupper 

Maksimal 
søknadssum er 
kr 10000,- 

Flere i året www.trafo.no 
Telefon: 38141038 

Støtte til utvikling av egne 
prosjekter og ideer 

Frivillig rusarbeid  Frivillig rusarbeid 
for rusmiddel -
avhengige og 
prostituerte og 
bruker- og 
pårørende -
organisasjoner innen 
rusfeltet 

  http://helsedirektoratet.no/
tilskudd/Sider/frivillig-
rusarbeid-for-
rusmiddelavhengige-og-
prostituerte-og-bruker-og-
parorendeorganisasjoner-
innen-psykisk-helse.aspx 
 

Formålet med ordningen er å 
støtte opp om innsatsen som 
utføres av frivillige og ideelle 
virksomheter overfor 
mennesker med 
rusmiddelproblemer eller 
prostitusjonserfaring. 
 

Gjensidigestiftelsen Alle kan søke. 
Unntak er religiøse 
og politiske formål  
. 

Varierer  
 

15. september http://www.gjensidigestiftel
sen.no/ 
Telefon: 22 96 80 40 
 
 
 

Du kan søke om midler til 
prosjekt som fremmer trygghet 
og helse. 
Tiltakene må være 
forebyggende og 
aktivitetsskapende. 
 

http://www.frivillighetnorge.no/
mailto:post@frivillighetnorge.no
http://www.kavlifondet.no/
http://trafo.no/penger/ny/
http://www.trafo.no/
http://helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/frivillig-rusarbeid-for-rusmiddelavhengige-og-prostituerte-og-bruker-og-parorendeorganisasjoner-innen-psykisk-helse.aspx
http://helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/frivillig-rusarbeid-for-rusmiddelavhengige-og-prostituerte-og-bruker-og-parorendeorganisasjoner-innen-psykisk-helse.aspx
http://helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/frivillig-rusarbeid-for-rusmiddelavhengige-og-prostituerte-og-bruker-og-parorendeorganisasjoner-innen-psykisk-helse.aspx
http://helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/frivillig-rusarbeid-for-rusmiddelavhengige-og-prostituerte-og-bruker-og-parorendeorganisasjoner-innen-psykisk-helse.aspx
http://helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/frivillig-rusarbeid-for-rusmiddelavhengige-og-prostituerte-og-bruker-og-parorendeorganisasjoner-innen-psykisk-helse.aspx
http://helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/frivillig-rusarbeid-for-rusmiddelavhengige-og-prostituerte-og-bruker-og-parorendeorganisasjoner-innen-psykisk-helse.aspx
http://helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/frivillig-rusarbeid-for-rusmiddelavhengige-og-prostituerte-og-bruker-og-parorendeorganisasjoner-innen-psykisk-helse.aspx
http://www.gjensidigestiftelsen.no/
http://www.gjensidigestiftelsen.no/
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NORAD 
Direktoratet for 
utviklingssamarbeid 

Norads støtte til 
sivilt 
samfunn/frivillige 
organisasjoner. 
Flere 
støtteordninger 

Varierer Flere støtteordninger 
med ulike frister 

http://www.norad.no/no/ti
lskudd 
Telefon: 23 98 00 00 
 

Styrke det sivile samfunn som 
drivkraft og endringsagent for å 
nå nasjonale og internasjonale 
utviklingsmål.  

Stiftelsen ansvar for 
framtiden 

Organisasjoner, 
grupper og 
foreninger 

Opp til 500.000 
SEK 

Søkeperiode: På våren www.ansvarforframtiden.se 
 

Vil fremme et nordisk 
samarbeid, støtter prosjekter 
som jobber for å fremme 
avholdssaken 

Stiftelsen Fritt ord Alle kan søke  6 søknadsfrister i året http://frittord.no/no/soekn
ader 
 

Mulig å få tildelt støtte til 
prosjekter, innenfor følgende 
programområder Media og 
demokrati, informasjon og 
offentlig debatt, stipend og  
undervisning kunst og kultur. 

Kultursamarbeid 
med land i sør  

Kunst og 
kulturorganisasjoner 
/private, frivillige og 
offentlige 
organisasjoner 
/institusjoner med 
klar tilknytning til 
kulturlivet kan søkes 

 Løpende http://www.regjeringen.no/
nb/dep/ud/dep/tilskuddsm
idler/utlyst.html?id=612816 
 

Den overordnede målsettingen 
med ordningen er å styrke 
kultursektoren i sør og 
derigjennom å styrke det sivile 
samfunn som drivkraft og 
endringsagent for å skape mer 
åpne og demokratiske samfunn. 

http://www.frivillighetnorge.no/
mailto:post@frivillighetnorge.no
http://www.norad.no/no/tilskudd
http://www.norad.no/no/tilskudd
http://www.ansvarforframtiden.se/
http://frittord.no/no/soeknader
http://frittord.no/no/soeknader
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/tilskuddsmidler/utlyst.html?id=612816
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/tilskuddsmidler/utlyst.html?id=612816
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/tilskuddsmidler/utlyst.html?id=612816
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TILSKUDSORDNINGER TIL ORGANISASJONSDRIFT: 

Fordelingsutvalget  
 
 
 

Frivillige 
landsomfattende 
barne og 
ungdomsorganisasjon
er.  

Støtte beregnes 
blandt annet ut 
ifra antall 
betalende 
medlemmer 
under 26 år 

1 gang i året http://www.fordelingsutvalge
t.no/ 
Telefon: 466 15 000 
 

Støtten gis som nasjonal 
grunnstøtte og internasjonal 
grunnstøtte for deltagelse på 
ulike møter i utlandet 
 
 
 

IMDi 
Inkluderings og 
mangfolds 
direktoratet.  

Lokale innvandrer - 
organisasjoner 

Varierer fra 
fylke til fylke 

Varierer fra fylke til 
fylke 

http://www.imdi.no/tilskudd
/ 
Telefon: 24 16 88 00 

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

Tilskudd til tros- og 
livsynssamfunn 
 

Alle tros- og 
livssynssamfunn 

Tilskudd pr. 
medlem 
 

Varier (frist hver 
vår) 

http://www.regjeringen.no/n
b/dep/kud/tema/tro_og_livs
syn/tilskudd-til-tros--og-
livssynssamfunn-
20.html?id=455417 
Telefon: 22 24 90 90 

Forvaltes av fylkesmannen. 
Statlig støtte utløser også 
kommunal støtte.  

Kultursamarbeid 
med land i sør  

Kunst og 
kulturorganisasjoner 
/private, frivillige og 
offentlige 
organisasjoner 
/institusjoner med 
klar tilknytning til 
kulturlivet kan søkes 

 Løpende http://www.regjeringen.no/n
b/dep/ud/dep/tilskuddsmidl
er/utlyst.html?id=612816 
 

Den overordnede målsettingen 
med ordningen er å styrke 
kultursektoren i sør og 
derigjennom å styrke det sivile 
samfunn som drivkraft og 
endringsagent for å skape mer 
åpne og demokratiske samfunn. 

http://www.frivillighetnorge.no/
mailto:post@frivillighetnorge.no
http://www.fordelingsutvalget.no/
http://www.fordelingsutvalget.no/
http://www.imdi.no/tilskudd/
http://www.imdi.no/tilskudd/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/tro_og_livssyn/tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-20.html?id=455417
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/tro_og_livssyn/tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-20.html?id=455417
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/tro_og_livssyn/tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-20.html?id=455417
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/tro_og_livssyn/tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-20.html?id=455417
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/tro_og_livssyn/tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-20.html?id=455417
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/tilskuddsmidler/utlyst.html?id=612816
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/tilskuddsmidler/utlyst.html?id=612816
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/tilskuddsmidler/utlyst.html?id=612816
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Nyttige nettsider:             
http://www.legatsiden.no  
 (alle typer fond og legater) 
  
http://www.lnu.no/stotteordninger/  
(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) (informasjon om studier , stipend, frivillig arbeid og jobb i europa) 
 
Oversikten er satt sammen av Frivillighet Norge. Send gjerne oppdateringer til john@frivillighetnorge.no        
    
 

Momskompensasjo
nsordningen 

Målgruppa for 
ordninga er frivillige 
organisasjonar. 
Regionale lokale 
underledd må søke 
via sentralleddet sitt 

 Søknadsfrist 
1. september 
 

https://lottstift.no/momsko
mpensasjon/ 
 

Formålet med ordningen er å 
kompensere for kostnader som 
frivillige organisasjoner har til 
merverdiavgift, ved kjøp av 
varer og tjenester . 
Organisasjonen må være 
registrert i frivillighetsregisteret 

Sosial og helse-
direktoratet  

Rusmiddelpolitiske 
organisasjoner 

 Nov 
 

www.helsedirektoratet.no Driftstilskudd til 
rusmiddelpolitiske 
organisasjoner 
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