
 

Tilskuddstips 
 

Søke tilskudd?  
• Søk tilskudd til klubbens prioriterte aktiviteter som dere har en ønske om å gjennomføre 

• Enkelte tilskudd er veldig enkle å søke på- og du kan søke de samme midlene år etter år 

• Ikke være beskjeden, søk din andel av pengene 

• Det er ikke så vanskelig som mange tror 

• Øving gjør mester; over tid vil du lykkes bedre og bedre 
 

Hvordan blir du god på tilskudd? 
• Lær hva tilskudd handler om. Hvorfor gir noen bort penger?  

• Ha god informasjon. Vinnerne vet mer 

• Lær oppskriften på en god søknad – lag gode prosjektbeskrivelser- og beskriv det prosjektet skal 
oppnå- det letter søknadsarbeidet 

• Ikke gi opp; et avslag er begynnelse på neste søknad 
 

Hvor er pengene? 
• Halvparten av tilskuddsordningene i Norge er søkbare for frivillige lag og foreninger 

• Det er penger til nesten alle slags gode formål, mye mer enn de fleste er klar over 

• Du kan søke både norske og utenlandske fonds 
 

Hvorfor finnes tilskudd? 
• Den som gir, har et motiv: 

• Regjeringen og Stortinget vil stimulere de som vil bidra til ønsket utvikling av alle deler av 
samfunnet 

• Rike, gavmilde mennesker har en hjertesak de vil støtte 

• Private firma gir støtte for å få oppmerksomhet, vise samfunnsansvar 

• Snille gaver uten formål eller forpliktelser eksisterer sjelden 
 

Hvordan bli best informert? 
• Mange kommuner gir sine lag og organisasjoner tilgang til Tilskuddsportalen. Sjekk om din 

kommune har tilgang her: http://www.tilskuddsportalen.no/#/1159  

• Har ikke kommunen tilgang til Tilskuddsportalen, sjekk også legathåndboken 

• Se oversikt på NIFs sider om aktuelle tilskuddsordninger 
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/alle-stotteordninger-for-idrettslag-i-2019/  

• Se også informasjon på idrettskretsens nettsider om tilskudd. Finn din idrettskrets her: 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/  

• Sjekk også tilskuddsordninger i kommunen 
 

Les utlysningene grundig 
• Det er ofte føringer, regler eller vedtekter for tilskudd. Følg disse!  

• Sjekk hvor beløpsgrensen går for at det kreves revisor-attestert regnskap. Legg evt inn hva dette 
koster i søknaden 

• Lurer du på noe- ta kontakt med de som utlyser midlene 

• Les om bakgrunnen for tilskuddet. Hvorfor deler man ut pengene? 

• Hvor mye penger er til utdeling, og hvor mye kan hver enkelt regne med å søke om? 

• Sjekk hvilke prosjekter som er tildelt midler tidligere og hvor mye de har fått 
 

Skriv kort 
• To A4-sider er ofte nok  

• Start med kortversjon/sammendrag 

http://www.tilskuddsportalen.no/#/1159
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/alle-stotteordninger-for-idrettslag-i-2019/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/


 

• Lag realistisk budsjett (husk frivillig arbeid kan ofte settes opp som egenandel. En time med frivillig 
arbeid er satt til kr. 299 pr. 2019, jfr. NIFs beregninger på frivillighet som tar utgangspunkt i SSBs 
satellittregnskap 

• Bruk gjerne bilde eller tegninger, hvis det faller seg naturlig 

• Husk adresse, telefonnummer og kontonummer 

• Prosjektbeskrivelsens innhold: 
o Sammendrag 
o Bakgrunn 
o Målgruppe 
o Målsetting 
o Gjennomføring/tiltak  
o Forutsetninger for å lykkes 
o Fremdriftsplan 
o Budsjett 

 

En god søknad gir svar på åtte spørsmål 
• Hva skal gjøres i ditt prosjekt?    

• Hvem skal gjøre jobben?   

• Hvorfor skal jobben bli gjort? 

• Hvordan skal jobben bli gjort? 

• Når skal jobben gjøres? 

• Hva koster det? 

• Hvor mye søker du i støtte? 

• Hvordan finansierer du alt? 
 

Du blir målt på tre kriterier 
• Hvor godt er ditt prosjektforslag? 

• Hva slags nytte skaper du, og hvor viktig er dette? 

• Hvor god er planen din, og hvor god er du til å gjennomføre den? 
 

Etter søknaden 
• Evaluer svar på søknad. De fleste begrunner ikke avslaget, enkelte gjør det. Lær hvordan du skal 

bli bedre neste gang 

• <må du gjøre endringer undervis i prosjektet, avklar dette med de som har gitt deg midler. 

• Ikke send rapport etter fristen 

• Rapport skal være enkel og kort: Hva ble gjort, hvilke mål ble nådd, er det avvik fra planen? Et kort 
og enkelt regnskap. Dokumenter gjerne med bilder. 
 

 


