Tilskuddsordninger for idrettslag, idrettsråd
og særkretser i Nordland
I dette heftet vil du finne en oversikt over de fleste tilskuddsordningene det er mulig å søke på for idrettslag, idrettsråd
og særkretser i Nordland. Vi håper det er til inspirasjon for å opprettholde den daglige aktiviteten, og samtidig gi ideer til å
starte opp nye og spennende aktiviteter og prosjekter i idrettslaget!

Tilskuddsordning

Hvem kan søke

Lokale aktivitetsmidler
(LAM)

Idrettslag i Nordland som
har aktivitet for barn og
ungdom får disse midlene
når de har gjort samordnet
rapportering i april

Allidrett for barn

Det kan søkes om
Midlene deles ut av
idrettsrådet i hver kommune.
Går til idrettslag som har
aktivitet for barn og unge fra 6
til 19 år

Beløp

Søkersted/søknadsfrist

Gis etter antall
medlemmer, varierer fra
år til år. Kontakt ditt
idrettsråd eller
idrettskretsen

Norges idrettsforbund
Utbetalingen gjøres fra 25.
august til 10. desember

Oppstartstøtte – nye
Alle idrettslag i Nordland
Fra kr 11.000 til 16.000,- Norges idrettsforbund
som enten har Allidrett eller
ønsker å starte oppmed det. Utviklingsstøtte - eksisterende
kr 8.500,Søknadene behandles fortløpende
Norges idrettsforbund

Allidrett for ungdom

Spillemidler til utstyr

Alle idrettslag i Nordland

Fra kr 11.000 til 16.000,-

Utviklingsstøtte - eksisterende

kr 8.500,-

Søknadene behandles
fortløpende

Utstyret må være kjøpt i
løpet av det forrige året
(fakturadato). Støtten er
begrenset til en liste for
hver enkelt særidrett

Inntil 33 % av
veiledende
utsalgspris i
kompensasjon

Norges idrettsforbund

Alle idrettslag i Nordland
kan søke om
prosjektmidler

Støtter spesielt barn og
unges oppvekstvilkår –
forebyggende og
aktivitetsskapende

Vurderes i hvert enkelt
tilfelle

www.gjensidigestiftelsen.no

Alle idrettslag i Nordland.
Man søker i den regionen
man bor i; Salten,
Hålogaland, Helgeland.

Små og mellomstore

Vurderes i hvert enkelt
tilfelle

Alle idrettslag i
Nordland og grupper i
idrettslagene

Gjensidigestiftelsen

Oppstartstøtte – nye

STOR POTT!!

4. mars (i 2019). Frist kan variere

Søknadsfrist: 15.september

Sparebanken1
Nord-Norge Samfunnsløftet

prosjekter som er spesielt
rettet mot barn og ungdom.

STOR POTT!!

Samfunnsløftet
Søknadsfrist: 1. september og
1. desember
Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen

Alle idrettslag i Nordland

Pengestøtte i Nordland
gis kun til prosjekter med
et nasjonalt tilsnitt!

Vurderes i hvert enkelt
tilfelle
STOR POTT!!

Søknadsfrist: 15. februar,
15. august og 15. nov

Nordland fylkeskommune
«Folkehelse»

Stiftelsen Dam (tidligere
Extra Stiftelsen Helse og
Rehabilitering)

IF Trygghetsfond

Satsingsområdene er
primært fysisk aktivitet,
Alle idrettslag i Nordland ernæring, tiltak mot røyking,
psykisk helse og
rusforebygging.
Alle idrettslag i Norge,
samt
andre frivillige
organisasjoner

Vurderes i hvert enkelt
tilfelle

Nordland Fylkeskommune
Søknadsfrist: 1. februar

Både idrettslag, idrettsråd,
Vurderes i hvert enkelt
idrettskretser, særkretser og tilfelle
særforbund kan søke via NIF. STOR POTT!!

Informasjon fra Norges
idrettsforbund

Det kan søkes om midler til
prosjekter som har som mål
om å legge til rette for og
inkludere utsatte grupper inn i
idrettslag:
•mennesker med
funksjonsnedsettelse
•mennesker med
innvandrerbakgrunn
•mennesker med lav
betalingsevne
•mennesker med en fysisk
eller psykisk sykdom.

Helseprosjekter
Søknadsfrist for prosjekter med oppstart januar
er 15. august året før.
Søknadsfrist for prosjekter med oppstart juli er
15. februar samme år.

Idrettslag/

Midler til

foreninger

skadeforebyggende
eller skadereduserende tiltak i

Utviklingsprosjekter
15. sept – Søknadsfrist, skissesøknad
15. des – Søkandsfrist, full søknad
Forskningsprosjekter
17. feb – Søknadsfrist
10. juni – Søknadsfrist, utvidet søknad
Vurderes i hvert enkelt
tilfelle
Kr 50.000,- deles ut pr
måned

If Trygghetsfond
Ingen Søknadsfrist –
behandler søknadene
fortløpende

nærmiljøet (eks
førstehjelpsutstyr,
hjertestarter).

Momskompensasjon -

Alle idrettslag i

Gjelder moms på alle varer.

varer og tjenester

Nordland bør søke

Idrettslag melder inn brutto

om moms-

driftskostnader for siste år.

kompensasjon!

Kun ett tall som skal fylles

Egen beregningsmodell
maks.
kompensasjonsbeløp
er 7% av
søkergrunnlaget (ref.

Norges idrettsforbund
Søknadsfrist 15. august

inn i samordnet rapport

Eckbos legater

forskriften § 10).

Lag og foreninger m/flere Bla Folkehelse,

www.eckbos-legater.no

idrett og friluftsliv
Det er ingen søknadsfrister og søknader
behandles løpende gjennom hele året i
tilknytning til styremøter i legatet.

LNU Aktivitetsstøtta –
Herreløs arv

Midler til aktiviteter for barn
og unge i asylmottak

Nasjonale og regionale
Til prosjekter og aktiviteter retta Mellom kr 50.000 og
organisasjoner (ikke lokale mot barn og unge. Søknader 400.000 kroner
idrettslag).
som er rettet mot barn og unge
med nedsatt funksjonsevne
prioriteres.

LNU Aktivitetsstøtta

Alle idrettslag og andre
frivillige organisasjoner,
andre ikkefortjenestebaserte
virksomheter og
enkeltpersoner

https://www.udi.no

Til aktiviteter for barn og unge
under 18 rå som bor på
asylmottak

Søknadsfrist 15. mars og 15. november hvert
år.

Søknadsfrist 15. februar

TILSKUDD TIL ANLEGG
Det kan søkes om tilskudd både til bygging av nye og til
rehabilitering av eksisterende anlegg.

Tilskuddsordning

Hvem kan søke

Det kan søkes om

Spillemidler –
ordinære anlegg

Idrettslag, skytterlag og
andre foreninger
NB!
Forhåndsgodkjenning
må foreligge - egen
søknad til kommunen

Tilskudd til
bygging/rehabilitering

www.idrettsanlegg.no
Søknadsfrist: kontakt din

av anlegg for idrett og

kommune

Lag og foreninger m/flere
NB!
Forhåndsgodkjenning
må foreligge - egen
søknad til kommunen

Tilskudd til nærmiljøanlegg
F.eks. ballbinge,
skileikanlegg, volleyballbane
osv.

Spillemidler –
nærmiljøanlegg
(inntil kr 600.000,-)

Nordland Idrettskrets
Anleggsfond
-

Se vedlegg for nærmere info.

Idrettslag i Nordland som skal
bygge, eie og drifte
idrettsanlegg kan søke om
midler fra NIKs anleggsfond.

Dette heftet er utarbeidet av Nordland idrettskrets:

Postadresse
Postboks 1420
8002 Bodø
Telefon: 75 71 14 00

Besøksadresse

Beløp

Søkersted/søknadsfrist

fysisk aktivitet

Dekker 50 % av kostnadene til
anlegget, maks.
kr 300.000,-

Midler tildeles til anlegg som er Maksimalt støttebeløp er kr
i «plan- og
150.000,-, men i særlige tilfeller
prosjekteringsfasen» og som kan øvre grense fravikes.
er avhengig av profesjonelle
tjenester for å komme videre i
prosessen.

www.idrettsanlegg.no
Les spesielt: Publikasjoner og
kapittel om nærmiljøanlegg.
Søknadsfrist: kontakt din
kommune

Søknad sendes:
nordland@idrettsforbundet.no
Søknadsfrist 1. mars og 1.
oktober

I tillegg kan det søkes om:

Nordland idrettskrets ANLEGGSFOND
– kriterier - søknadsprosedyre
KRITERIER:
1. Idrettslag i Nordland som skal bygge, eie og drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra NIKs anleggsfond.
2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget, dvs vedtatt på årsmøtet.
3. Midler kan tildeles til anlegg som er i «plan- og prosjekteringsfasen» og som er avhengig av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen.
4. Første fase i «Prosjektmodell Gode Idrettsanlegg», «Idéfasen» må være godt igangsatt. Dvs gjennomføring av prosjektmodellens faser organisering,
utgangspunkt og programmering.
5. Idrettslaget må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og særkrets/region/forbund.
6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert.
7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert.
8. Maksimalt støttebeløp er kr 150.000,-, men i særlige tilfeller kan øvre grense fravikes.
Fasene i Prosjektmodell Gode idrettsanlegg for bygging av idrettsanlegg (hentet fra nettstedet www.godeidrettsanlegg.no ) ligger til grunn for prosessens
beskrivelse. Se dokument under arkfanen Ressurser.

SØKNADSPROSEDYRE:
1. Idrettslag sender søknad med kort beskrivelse av anleggsprosjektet i søknadsskjema:
a. Formål
b. Eierskap og rett til bruk av grunn
c. Beskrivelse av idé
d. Budsjett for hva de omsøkte midlene skal benyttes til
e. Forankring i idrettslaget
f. Forankring i idrettsråd, særkrets/region/særforbund
2. BP (beslutningsport) 1.0, 1.1, 1,2 og 1.3 i «Prosjektmodell Gode idrettsanlegg» legges ved søknaden.
3. Søknad sendes nordland@idrettsforbundet.no
4. Søknadsfrist 1. april
5. Tildeling gjøres innen 1. juni
6. Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene.
Søknadene behandles av anleggsutvalget som innstiller overfor idrettskretsstyret.

