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Misjon:  
Vi bidrar med kompetanse og 
økonomisk støtte for å skape et 
tryggere, sunnere og mer aktivt 
samfunn.

Som største eier i Gjensidige er 
vi med på å videreføre 200 års 
forsikringshistorie i Norge. 

Mål: 
Skape et tryggere, sunnere og 
mer aktivt samfunn gjennom å gi 
støtte til prosjekter og tiltak som 
fører til at  færre dør eller skades i 
ulykker, og at  flere lever friske liv.



TRYGGHET

Flere blir inkludert
og færre skades og dør i ulykker



HELSE
Flere lever friske liv



Innsatsområder 2015 – 2020 

TRYGGHET HELSE

Innsats-
områder

Sikkerhet Mestring og 
læring

Sosial 
inkludering og 
mangfold

Fysisk 
aktivitet

Kosthold

Midler 
går til

-trafikksikkerhet
- beredskap
- trygg i vann 
- færre branner 
- fallforebygging
- sikker fritid

- meningsfull
fritid
- læring for 
livet

- møteplasser og 
nettverk 
- ikkevold 
og kommunikasjon

- anlegg
- aktivitetsutstyr
- aktivitetstilbud

- opplæring, 
informasjon 
og sunn fritid
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• Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i
Frivillighetsregisteret

• Frivillighetssentraler
• Interkommunale friluftsråd

Det offentlige kan inngå i samarbeid med 
organisasjoner som søker prosjektmidler hos
Gjensidigestiftelsen. Vi støtter gjerne spleiselag!

Hvem kan søke prosjektstøtte?



• Prosjekter i utlandet
• Prosjekter som er fullført
• Faste kostnader til drift av organisasjoner
• Næringsvirksomhet
• Ordinært vedlikehold
• Sponsorater
• Prosjektutgifter påløpt før en eventuell tildeling fra stiftelsen
• Religiøse og partipolitiske formål
• Produksjon av bøker, filmer og elektronisk materiale som ikke inngår som 

en naturlig del av prosjekter på nasjonalt nivå. 
• Lovpålagte offentlige oppgaver 

• Leasing av ulike typer kjøretøy

Hva støttes ikke?
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HELSE:
Flere lever friske liv

Anlegg for aktivitet, idrett og friluftsliv
Gjensidigestiftelsen vil gi midler til bygging av anlegg og områder 
for aktivitet, idrett og friluftsliv som

 aktiviserer mange 
 tilrettelegger for flere aldersgrupper; særlig barn, ungdom og 

eldre
 gir varierte aktivitetsmuligheter og stimulerer til bruk av 

grøntområder og nærnatur  
 kombinerer aktivitet og sosiale møteplasser
 anlegges nært der folk bor
 kan benyttes av skoler og barnehager  



9

Helse (fysisk aktivitet)

Aktivitetsutstyr
Gjensidigestiftelsen vil gi midler til aktivitetsutstyr som 

 bidrar til at flere kommer i aktivitet; særlig barn, ungdom og eldre
 øker bruken av ulike aktivitetsanlegg 
 inspirerer lag og foreninger til å etablere og gjennomføre aktivitetstiltak 

for flere enn egne medlemmer
Aktivitetstilbud
Gjensidigestiftelsen vil gi midler til aktivitetstilbud som

 aktiviserer mange
 rettes mot grupper som har mangelfulle tilbud
 utvider eksisterende aktivitetstilbud til flere; særlig barn, ungdom og eldre
 bidrar til økt samhandling mellom generasjoner
 bidrar til økt egentrening i befolkningen
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608 innvilgede lokale prosjekter fordelt på innsatsområdene (125 mill.) 2017

Aktivitetstilbud: 
kr 17 850 665; 14 %

Aktivitetsutstyr: 
kr 19 627 605; 16 %

Bygg og anlegg: 
kr 30 756 323; 25 %

Kosthold: kr 9 193 077; 7 %

Mestring og læring:  
kr 14 108 186; 11 %

Sikkerhet: kr 12 175 282; 
10 %

Sosial inkludering og 
mangfold: kr 21 131 050; 17 %
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Kr 4 833 762 til anleggsprosjekter i Hordaland 2017
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Naturklatrepark 65506 LONEVÅG VENNSKAPSPORTEN 4H
Motorikkpark 153000 VOSS BULKEN IDRETTSLAG
Treningsapparater i turloypen 290000 STRAUME SOTRA SPORTSKLUBB
Skjerve Elg- og Leirduebane 400000 VOSS VOSS JEGER OG FISKARLAG
Selbjørn aktivitetspark 310000 SELBJØRN IDRETTSLAG
BMX Moldekleiv 100000 FREKHAUG AUSTEBYGDA FRITIDSPARK
Strand-Ulv Sandvolleyballhall 300000 ØLVE IL STRAND-ULV
Tuftepark i Bjørgvin fengsel 313570 RÅDAL IDRETT BERGEN SØR
VIGGOHYTTEN - EN NATURPERLE FOR NÆRMILJØ OG TURGÅERE 175000 BØNES SPORTSKLUBBEN VIGGO
Aktivitetssti ved Hardangerfjorden, Rosendal 85000 ROSENDAL RØYNHOLM VEL
Ny turisthytte på Breidablik 1000000 BERGEN BERGEN OG HORDALAND TURLAG
Hjertåsfjellets Venner 24800 FREKHAUG HOLMEMARKA VEL
Gapahuk og samlingsplass for barn, ungdom og eldre i Valestrand 120686 VALEVÅG SISU 4H - VALEVÅG
Gapahuk og tilrettelegging av uteområde på Langevåg 30000 BREMNES BØMLO TURLAG
Vangdalsåsen skytesenter - Miniatyrskytebane 400000 NORHEIMSUNNORHEIMSUND OG ØYSTESE SKYTTERLAG
Papirlageret Buldrerom 216200 ODDA HARDANGER FJELLKLYVARLAG
Badeplass Aga 60000 NÅ I.L. SOLNUT
Stiftelsen Turnerhytten - utbedret inngangsparti 100000 BERGEN STIFTELSEN TURNERHYTTEN
Kolbeinsvik Aktivitetspark 200000 KOLBEINSVIKKOLBEINSVIK VEL
Haukås Barne og ungdomskultursenter 460000 NYBORG HAUKÅS ROCKE AKADEMI
basketballkurver med høyde også for barneskoleelever 30000 BERGEN FYLLINGEN BBK



Krav til anleggssøknader 
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• Stiftelsen kan dekke inntil/maks 50 % av kostnadene, dvs. at 
søker på skaffe egenandeler 

• Dugnad kan ikke inngå i kostnadsoverslaget
• Egne midler må dokumenteres innen 15. september året etter 

tildeling fra stiftelsen (skjer i desember hvert år)  
• Anlegget må være regulert
• Prosjektet må ha godkjenning fra grunneier
• Avtale med kommune/grunneier om hva som skal oppføres, 

bruken (hvem, hva, hvordan), drift og vedlikehold
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Husk søknadsfristen 15. september 2018.

Takk for oppmerksomheten!

www.gjensidigestiftelsen.no

http://www.gjensidigestiftelsen.no/
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