Tilskuddsordninger
På denne siden finner du en oversikt over ulike tilskudds - og støtteordninger. Dette er i hovedsak en oversikt over sentrale
støtteordninger som våre medlemsklubber kan søke støtte til.
Det finnes også en rekke støtteordninger klubbene kan søke gjennom regionale og lokale midler.

SENTRALE STØTTEORDNINGER:
Grasrotandelen
Alle som spiller Norsk Tippings spill har mulighet til å velge et idrettslag eller forening som skal få inntil 5 prosent av spillinnsatsen.

Spillemidler til utstyr
Ordningen er iverksatt av Kirke og - og Kulturdepartementet, og det har vært årlige utlysninger siden 2003.
Utlysningen skjer vanligvis i september måned. Alle klubber vil i den sammenheng få tilsendt e-post fra NIF med informasjon om årets
søkerunde.

Se også informasjon om ulike støtteordninger på:
Helsedirektoratet sin nettside: www.helsedirektoratet.no/tilskudd
Kulturdepartementet har samlet en del tilskuddsordninger til frivillig virksomhet på sine sider på;
www.frivillig.no

STØTTE FRA STIFTELSER, FOND OG LEGATER:
Helse og Rehabilitering (HR)
Golfklubber kan søke om støtte til prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning, gjerne til satsinger for utsatte målgrupper.
NIF er idrettens søkerorganisasjoner overfor HR.
Frist for å levere søknad til NIF: 15. mai
Mer informasjon: www.idrettsforbundet.no

Sparebankstiftelsen
Støtter prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.
For hver søknadsfrist velger styret ut gaveformål som søknadene må treffe for å komme i betraktning.
Søknadsfrister to ganger i året: 15.februar og 15. september
Mer informasjon: www.sparebankstiftelsen.no

Gjensidigestiftelsen
Klubbene kan søke om midler til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende,
aktivitetsskapende og samfunnsbyggende.
Søknadsfrist: 15. september.
Mer informasjon: www.gjensidigestiftelsen.no

Ifs barneidrettsfond
Fondet gir økonomisk støtte til gode prosjekter for barn og unge. Alle idrettslag og klubber tilknyttet Idrettsforbundet kan søke. Hver
klubb kan få tildelt inntil 50.000 kroner.
Mer informasjon: www.idrettsforbundet.no
Søknadsfrist 2011: 2. mai

Prinsesse Märtha Louises Fond
Tildeling fra fondet skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner, og komme flest mulig funksjonshemmede barn til gode.
Søknadsfrist: 1. august
Mer informasjon: www.kongehuset.no

Kronprinsesse Märthas minnefond
Fondet har som formål å gi økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner og foreninger.
Søknadsfrist: 1. februar
Mer informasjon: www.kongehuset.no

Kronprinsparets Humanitære Fond
I Norge går pengene til prosjekter som skal styrke barn og unges oppvekstvilkår og fremme inkludering.
Søknadsfrist:?
Mer informasjon: www.kongehuset.no

REGIONALE OG LOKALE STØTTEORDNINGER:
Lokale aktivitetsmidler (LAM)
LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD). Tilskuddet skal gå til aktivitet for barn og unge i idrettslaget. Idrettsrådet i
den enkelte kommune bestemmer tildelingskriteriene, basert på KUDs retningslinjer, samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund.
Mer informasjon: www.idrettsforbundet.no

Spillemidler til fellesutstyr i idrettslag og idrettskoler
Tilskuddsordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og gis til fellesutstyr i idrettslag og idrettsskoler.

http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/Sider/Spillemidlertilutstyr.aspx
Oppstart og utviklingsstøtte for idrettskole
Gis til idrettslag med idrettsskole som tilbyr idrettsaktiviteter for barn (til og med det året de fyller 12 år)

http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/oppstart/Sider/default.aspx
Oppstart idrettskole for ungdom
http://www.idrett.no/TEMA/UNGDOMSIDRETT/Sider/idrettsskole_ungdom.aspx
Mobilretur
http://www.idrett.no/tema/mobilretur/Sider/mobilretur.aspx
Se også egen idrettskrets for egne støtteordninger
http://www.idrett.no/krets/Sider/kretsforside.aspx
Tilskuddsordninger for idretten i Akershus
http://www.idrett.no/krets/akershus/tilskudd/Sider/Hovedsidetilskudd.aspx
Sparing og rabattordninger
Se også hvordan ditt idrettslag kan spare penger ved å benytte seg av idrettens rabattavtaler.

http://www.idrett.no/tema/idrettsavtaler/Sider/avtaler.aspx

Stipend og legathåndboken
http://www.legathandboken.no
IF trygghetsfond
Gir støtte til trygghetsfremmende formål, blant annet førstehjelpsutstyr, refleksvester, hjertestarter og redningsvester.

If trygghetsfond
Eckbos Legater
Støtter en lang rekke formål, blant annet idretts.
Søknadsfrist: 1. mars og 1. september

Eckbos Legater

Fokus Engasjement
Støtter breddidretten. Barn og unge er prioritert.
Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober.

Fokus Engasjement

