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innen idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur 2017 

 

    
 

 

 
Les mer om de enkelte ordningene på de respektive 
nettsidene. Det tas forbehold om endringer for den 
enkelte ordning, følg derfor alltid med på 
kommunens nettside og på de oppgitte nettsidene. 

Kontaktinformasjon: 
Storfjord Frivilligsentral v/ daglig leder Jill Fagerli, tlf. 982 89 068, frivillig@storfjord.kommune.no  
Folkehelsekoordinator Synnøve B Løvland, tlf. 982 89 136, synnove.lovland@storfjord.kommune.no 
Kulturkontoret v/ kulturkonsulent Maria Figenschau, tlf. 400 288 67, 
maria.figenschau@storfjord.kommune.no  
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Driftstilskudd til 
lag og foreninger 
 

30. april Storfjord kommune 

Legge til rette for og 
fremme lag og 
foreningers arbeid for 
å tilby et bredt spekter 
av aktivitetstilbud for 
innbyggerne. 

Drift av 
- Idrettslag 
- Skytterlag 
- Andre 

lag/foreninger 
- Anlegg 

Lag og foreninger i 
Storfjord. 
Regionale foreninger 
med medlemmer i 
Storfjord. 

Lastes ned fra 
www.storfjord.kommune.no 

Skilting og 
merking av 
turløyper 

15. januar 
Troms 
fylkeskommune og 
GjensidigeStiftelsen 

Å bidra til økt og trygg 
friluft-ferdsel der folk 
bor og oppholder seg. 

Innkjøp og produksjon 
av skilt, merking og 
infotavler (inkl. 
festemateriell), i tråd 
med Merkehåndboka. 

Frivillige 
organisasjoner. 
Friluftsråd. 
(Kommuner og 
reiselivsorganisasjoner 
kan søke sammen med 
overnevnte) 

Lastes ned fra 
www.tromsfylke.no 

Friluftsaktiviteter 

1.februar for 
lokale og 
regionale 
søknader til 
fylkeskommunen 
 
15. januar for 
søknader som 
skal til Miljødir. 

Klima- og 
miljødept. 

Øke deltakelsen i 
helsefremmende, 
trivselsskapende og 
miljøvennlig friluftsliv 

Friluftstiltak som 
stimulerer til direkte 
friluftsaktivitet, som 
organiserte turer, 
friluftsleirer og kurs, 
samt lite 
kostnadskrevende 
materiell som 
stimulerer til aktivitet. 

Frivillige 
organisasjoner. 
Friluftsråd. 

Elektronisk søknadssenter 
miljodir.no 

Fysisk 
tilrettelegging for 
friluftsliv i 
nærmiljøet 

15. januar 
Troms 
fylkeskommune 

Medvirke til lavterskel 
fysisk aktivitet og 
tilrettelegging for 
friluftsliv i nærmiljøet. 

Tilrettelegging i 
forbindelse med 
eksisterende turløyper 
og turområder, som 
raste- og bålplasser, 
fiskeplasser, klopping, 
enkle bruer, 
tilrettelegging omkring 
kulturminner, 
utkikkspunkt, 
gapahuk/lavvo.  

Frivillige 
organisasjoner. 
Friluftsråd. 

Lastes ned fra 
www.tromsfylke.no 
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Spillemidler til 
anlegg for idrett 
og fysisk aktivitet 

1. oktober Kulturdept. 

Gi befolkningen 
mulighet til å drive 
aktivitet i regi av både 
frivillige i 
organisasjoner og 
egenorganisert aktivitet. 

Anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet: 
ordinære anlegg 
(nybygg el. 
rehabilitering), 
nærmiljøanlegg, 
løypetiltak og 
overnattingshytter. 
Anlegg må være 
innarbeidet i en 
kommunal plan. 

Kommuner. 
Lag og foreninger 
tilknyttet NIF, NJFF, 
DNT, NBF, DFS, 
velforeninger, 
aksjeselskap, stiftelser, 
studentsamskipnader 
e.l. 

Elektronisk søknadssenter 
idrettsanlegg.no 

Spillemidler til 
kulturbygg 

1. februar Kulturdept. 

Bidra til egnede lokaler, 
bygninger og utearealer 
som gir rom for ulik 
kulturell virksomhet. 

Kulturbygg med 
regionale/lokale 
funksjoner. 
Grendehus. 
Samfunnshus. 
Flerbrukslokaler. 
Spesiallokaler for 
kunst/kultur (eks. 
bibliotek, museum osv.) 
Nybygg, ombygging, 
modernisering. 

Kommuner. 
Lag og foreninger og 
anleggseiere med 
godkjente vedtekter. 

Elektronisk søknadssenter 
idrettsanlegg.no 

Momskomp. ved 
bygging av 
idrettsanlegg 

1. mars Kulturdept. Støtte frivillig sektor. 

Bygging eller 
rehabilitering av 
idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg og 
anlegg for friluftsliv i 
fjellet. 
Byggearbeidet må være 
satt i gang etter 1. 
januar 2010 

Ordninga omfatter alle 
som oppfyller vilkåra 
for å få 
spillemidler, bortsett 
fra kommuner, 
fylkeskommuner og 
kommunale foretak. 

Lastes ned fra 
lottstift.no  

Momkomp. ved 
drift av 
lag/foreninger 

1. september Kulturdept. 
Fremme frivillig 
aktivitet. 

Kompensasjon av 
kostnader til 
merverdiavgift  ved 
kjøp av varer og 
tjenester, basert på 
årsregnskap ett år 
tilbake i tid 

Aktive, frivillige 
organisasjoner som 
innfrir vilkåra for 
registrering i 
Frivilligregisteret 

Lastes ned fra 
lottstift.no 

https://lottstift.no/momskompensasjon/kva-er-frivillig-aktivitet/
https://lottstift.no/momskompensasjon/kva-er-frivillig-aktivitet/
https://lottstift.no/momskompensasjon/om-generell-ordning/
https://lottstift.no/momskompensasjon/om-generell-ordning/
https://lottstift.no/momskompensasjon/om-generell-ordning/
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Redningsplanken 
for verneverdige 
bygg og anlegg 

15. januar 
Troms 
fylkeskommune 

Førstehjelp/hastetiltak 
til å hindre ytterligere 
forfall på verneverdige 
bygg og anlegg. 

 
Eiere av verneverdige 
bygg og anlegg 

Ikke eget skjema. Se 
www.tromsfylke.no 

Kulturminne-
fondet 

1. november 
Klima- og 
miljødept. 

Bidra til at 
et mangfold av 
kulturminner og 
kulturmiljøer 
bevares. 

Kulturminnefondet 
støtter tiltak på alle 
typer faste 
kulturminner. 

Alle som har et freda 
eller verneverdig 
kulturminne. 

Lastes ned fra 
www.kulturminnefondet.no 

Gjensidige 
Stiftelsen 

15. mars og 
15. september 
 
(15. sept. for 
lokale 
prosjekter) 

GjensidigeStiftelsen 

Norge skal bli et 
tryggere samfunn og at 
flere får muligheten til å 
leve friske og aktive liv. 

Sikkerhet 
Mestring og læring 
Sosial inkludering og 
mangfold 
Fysisk aktivitet 
Kosthold 

Lag, foreninger og 
organisasjoner som er 
registrert i 
frivillighetsregisteret. 
Frivilligsentraler. 
Ideelle stiftelser. 
Interkommunale 
friluftsråd. 
Offentlige 
virksomheter kan søke 
om midler dersom de 
inngår i et spleiselag 
med frivillige 
organisasjoner dersom 
den sistnevnte står som 
mottakere av støtten. 

Elektronisk skjema 
www.gjensidigestiftelsen.no/gavevirks
omheten 

SNN-fondet 
1. april 
1. oktober 

SNN-fondet 

Støtte prosjekter som 
skaper vekst og 
utvikling, aktivitet og 
kulturelt mangfold i 
Nord-Norge. 

Kunnskap. 
Forskning. 
Kultur og idrett. 

Lag, foreninger og 
organisasjoner i frivillig 
sektor. 

Lastes ned fra 
snnsamfunn.no 

FRIFOND Løpende Stortinget 

En støtteordning som 
skal gjøre det mulig å 
drive med det du har 
lyst til å drive med - der 
du bor. 

Musikk. 
Teater. 
Barn og unge. 

Demokratiske grupper 
på minimum tre 
personer som jobber 
for og med barn og 
unge under 26 år. 

Elektronisk skjema på 
www.frifond.no 

 

http://www.tromsfylke.no/
http://www.kulturminnefondet.no/
http://www.brreg.no/blanketter/samordnet_veiledning_till_friv.html#frivil
http://www.gjensidigestiftelsen.no/gavevirksomheten
http://www.gjensidigestiftelsen.no/gavevirksomheten

