Oversikt over tilskuddsordninger i Kulturdepartementet som kan bidra til å nå målene i Fritidserklæringen
ORDNING

OM ORDNINGEN

Tilskudd til
friluftstiltak for
barn og
ungdom

Målet med tilskudds-ordningen er å stimulere til fysisk
aktivitet i form av friluftsliv for barn og ungdom i
aldersgruppen 6 – 19 år. Tilskuddet skal benyttes til
aktivitets-tiltak for barn og ungdom på fritiden, enten alene
eller sammen med familien.

Tilskudd til
lokale lag og
foreninger

Ordningen retter seg spesifikt mot lokale lag og foreninger
som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål,
og driver idrettslig virksomhet for barn og ungdom.

LNU Kultur

Prosjektstøtteordning til større kulturprosjekt i regi av
landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner.

Frifond Teater

Frifond teater skal øke barn og unges interesse for teater og
dans på lokalt nivå. Ordningen støtter teater- og
danseaktivitet av og med barn og unge opp til 26 år.
Støtteordning for lokallag i landsdekkende musikkorganisasjoner med barne- og ungdomsaktivitet.
Organisasjonenes sentralledd fordeler frifondmidlene til sine
lokale lag.
En støtteordning for lokallag i landsdekkende organisasjoner
med barne- og ungdomsaktivitet. Organisasjonenes
sentralledd fordeler frifondmidlene til sine lokale lag.

Frifond
Organisasjon
(Norsk
musikkråd)
Frifond
Organisasjon
(LNU)

TILSKUDDSFORVALTER
Norsk friluftsliv og
Friluftsrådenes
Landsforbund

MER INFORMASJON
http://www.norskfriluftsliv.no/tilskudd-frakulturdepartementet-2018/
https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/til
skudd/tilskudd-til-idrett1/Spesielleaktiviteter/id764864/

Idrettsrådene fordeler
midlene etter
retningslinjer fra
Kulturdepartementet
og anbefalinger fra NIF
LNU

https://www.idrettsforbundet.no/klubbgui
den/stotteordninger/lokaleaktivitetsmidler-lam/

LNU

http://frifond.no/teater

Norsk Musikkråd

http://www.musikk.no/nmr/tilskudd/frifon
d-organisasjon/

LNU

https://www.lnu.no/stotteordninger/frifon
d/frifond-organisasjon/

http://www.lnu.no/stotteordninger/lnukultur/

Frifond musikk

Frifond Barn og
Unge

Instrumentfondet (Norges
musikkorpsforbund)
Instrumentfondet (De
unges orkesterforbund)
Musikkutstyrsordningen

Frifond musikk skal stimulere barn og unges musikkinteresse
på lokalt nivå. Ordningen støtter band og andre
musikkgrupper for barn og unge som står utenfor de
nasjonale organisasjonene som får støtte via Frifond
organisasjon.
Frifond barn og unge skal stimulere barn og unges aktivitet
og deltakelse på lokalt nivå. Ordningen støtter lokal aktivitet
av, for og med barn og unge – i lag, foreninger og grupper
som står utenfor de nasjonale organisasjonene som får støtte
via Frifond organisasjon.
Formålet er å gi tilskudd til innkjøp av musikkinstrumenter i
skolekorps.

Norsk Musikkråd

http://frifond.no/musikk

LNU

http://frifond.no/

Norges musikkorpsforbund

https://musikkorps.no/styrearbeid/stotteor
dninger/instrumentfond/

Formålet er å gi tilskudd til innkjøp av instrumenter i barneog ungdomsorkestre.

De unges
orkesterforbund

http://orkester.no/stotteordninger/

Musikkutstyrsordningen

http://www.musikkutstyrsordningen.no/

Norges Korforbund

https://www.kor.no/stotteordninger/aktivit
etsmidler

Formålet er å sikre tilgang til gode øvingslokaler og gode
tekniske vilkår for fremføring av rytmisk musikk over hele
landet. Hovedaktiviteten skal være rettet mot øving eller
fremføring av rytmisk musikk.
Aktivitetsmidler Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling
for kor
og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom
kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte
konsertopplevelser. Ordningen retter seg mot alle kor
uansett organisasjonstilknytning. Søker trenger ikke være et
kor, såfremt prosjektet faller inn under ordningen.

Inkludering i
idrettslag

Spillemidler til
utstyr

Herreløs arv

Formålet med ordningen er å inkludere nye grupper i
idrettslagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å
bekjempe økonomiske og kulturelle barrierer som kan være
til hinder for deltakelse. Tilskuddet skal benyttes til tiltak
rettet mot barn (6-12år) og ungdom (13-19år) med
innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og barn og
unge fra familier med lav betalingsevne.
Tilskuddsordningener i dag begrenset til navngitte
kommuner. Tilskudd gis til tiltak i regi av idrettslag i utsatte
bydeler i Oslo, samt i randkommuner utenfor Oslo der en
relativt stor andel av befolkingen har innvandrerbakgrunn.
Videre gis tilskudd til idrettslag i utsatte bydeler i Bergen,
Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand,
Fredrikstad, Sarpsborg, Haugesund, Bodø, Skien, Porsgrunn,
Larvik, Sandefjord og Sandnes.
Idrettslag og særforbund tilknyttet NIF kan søke støtte til
innkjøp av utstyr som er oppført på en liste over godkjent
utstyr for hver enkelt særidrett. Ordningen omfatter ikke
driftsutstyr eller personlig utstyr
Formålet med støtteordningen er å:
 Styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige
organisasjoner.
 Øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge
med nedsatt funksjonsevne.
 Stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn
og unge i organisasjonene
Nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig
virksomhet for barn og unge kan søke.
Organisasjonene må være registrert i frivillighetsregisteret.

Norges idrettsforbund
og olympiske og
paralympiske komité
(NIF).

https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkl
udering-i-idrettslag/

Norges idrettsforbund
og olympiske og
paralympiske komité
(NIF).
LNU

Overordnede retningslinjer for ordningen
og mer informasjon finnes på
https://www.idrettsforbundet.no/klubbgui
den/stotteordninger/
https://www.lnu.no/stotteordninger/aktivit
etsstotta/

