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Referat fra Workshop om tilskuddsmidler for frivillige organisasjoner, Buskerud 

fylkeskommune & Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Buskerud 

 

Dato: 26. sept., 2016 

Sted: Drammens fylkeshus 

Mål: Øke samarbeid mellom og synligheten av frivillige organisasjoner knyttet til bl.a. 

miljøvennlig friluftsliv. Øke kompetansen til å søke midler. 

Representant fra VMU: Sari  

 

 Buskerud fylkeskommune: en regional samfunnsutvikler. Utviklingsavdelingen jobber 

med a) Folkehelse, friluftsliv og idret b) Plan og ressurs c) Næringsutvikling d) 

Kulturminnevern e) Kunst og kultur. Kontaktperson: Lise-Berith Lian  

 FNF Buskerud: møteplass for samarbeid mellom organisasjonene. Kontaktperson: 

Thomas Sveri 

 Samspill mellom folkehelse, reiseliv og friluftsliv betyr at det finnes flere muligheter 

til å søke midler, sett fra forskjellige vinkler. Tenk kreativt. 

 Hvordan skrive en bra søknad 

o Gi tiltaket navn som beskriver hva skal gjøres, og forklar det. 

o Beskriv bakgrunnen for tiltaket – egen motivasjon, hvorfor tiltaket er viktig. 
o Vær konkret med hva skal gjøres. Bearbeide dette gjennom flere avsnitt. 
o Ha klar målgruppe og samarbeidspartnere. 

o Sett målbare og realistiske mål. 
o Budsjettet/kostnader må være gjennomtenkt og dokumentert. Vis egeninnsats 

(prosjekter med dette har større sannsynlighet for å få støtte). Bruk gjerne 
dugnad. 

o Når flere organisasjoner samarbeider: Bare en søker per søknad. Forklar hva 
slags økonomisk bidrag hver partner bringer til bordet. 

 Rapportering: 

o Hvis du ikke oppnår det du hadde ønsket – vær ærlig og forklar hvorfor. Vis 
fram hva du oppnådd, og gi forslag til forbedring til neste gang. 

o Ta med alle utgifter og tilskudd i regnskapet. Inkludert dugnad, andre midler, 
deltakeravgifter. 

 Tilskuddsordninger: 
o Statlige midler til friluftslivsaktiviteter.  

 Mål: Skal være tiltak til miljøvennlige aktiviteter for alle grupper i 

befolkningen (ikke bare til medlemmer av organisasjonen) 
 Krav: Frivillig organisasjon, registrert i Enhetsregisteret (og 

interkommunale friluftsråd), søke gjennom Elektronisk Søknadssenter 
(ESS), Miljødirektoratet 

 Prioterte aktiviteter/søknader:  

 lite ressurskrevende, ulike brukere (minoriteter, barn, 
barnefamilier, personer som er lite fysisk aktive, nedsatt 

funksjonsevne) 

mailto:lise-berith.lian@bfk.no
mailto:Buskerud@fnf-nett.no
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
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 i nærmiljøet, særlig byer og tettsteder 

 aktivitet over tid 

 Deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell  
o Gjensidigestiftelsen 

 Frist: 15. sept. 
 Mål: Fysisk aktivitet: Anlegg, aktivitetsutstyr, aktivitetstilbud 
 Lag prosjekter i samarbeid med kommuner/ fylkeskommune 

(Buskerud-modellen) 
o Sparebankstiftelsen 

 Frist: 1. feb. og 1. sept. 
 Målgruppe: 6-30 år 
 Engangsutgifter, løpende utgifter, prosjekter 

 kunst & kultur, kulturminner & historie, friluftsliv & naturkunnskap, 
nærmiljø & lek 

o Sparebank Øst 
 Frist: 1. juni og 1. des. 
 tiltak rettet mot barn og ungdom, anlegg og utstyr, prosjekter av 

allmenn interesse 
 søker må være kunde eller ønske å bli kunde i Sparebanken Øst 

o Danskebank Engasjement 
 Frist: 1. april 
 Inntil 50 000 NOK per prosjekt 

o Extrastiftelsen 
 Frist: 15. mars og 15. sept. 

 Helse-eller forskningsprosjekter, må samarbeide med en av stiftelsens 
godkjente søkerorganisasjoner 

o Natursekken 

 Frist: 1. mars 
 Mål: Flerfaglige prosjekter om bærekraftig utvikling i skolens 

nærmiljøer, 1.-10. trinn og Vg1 
 Merk: Skolen må være samarbeidspartner, men eksterne aktører kan 

søke støtte 

o Legathåndboken 
 

 

Mvh 

 

Sari C. Cunningham (Medlem) 

www.gjensidigestiftelsen.no
www.gjensidigestiftelsen.no
http://www.sparebankstiftelsen.no/
https://www.oest.no/spire/
http://www.danskebank.no/nb-no/om-banken/samfunnsansvar/Samfunn/Pages/DanskeEngasjement.aspx
https://www.extrastiftelsen.no/sok/
http://www.natursekken.no/
http://www.legathandboken.no/

