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1. Hvem kan søke om midler? 

• Lag, foreninger og organisasjoner i Norge som er registrert i frivillighetsregisteret  

• Frivilligsentraler  

• Interkommunale friluftsråd og det nasjonale fellesorganet Friluftsrådenes Landsforbund   

Offentlige organer og institusjoner kan ikke søke om midler, men kan inngå i et samarbeid 

med frivillige organisasjoner som står som søkere. Når det offentlige samarbeider med 

frivillige organisasjoner, forventes det at de bidrar med egne midler eller andre typer ressurser 

i prosjektene.   

2. Hva kan det søkes om midler til? 

Gavemidlene fra Gjensidigestiftelsen gis som prosjektstøtte og er tidsbegrenset. Prosjektstøtte 

er støtte til prosjekter som skiller seg fra organisasjonens daglige drift.  Et godt prosjekt har 

tydelige mål og beskrivelser om av hva som skal oppnås. Prosjektet skal være forankret i 

organisasjonen. Eierskapet til videreføring og bruk av prosjektresultatene skal være klargjort. 

3. Prioriterte innsatsområder 
Gjensidigestiftelsen arbeider for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn. Vi støtter 

allmennyttige prosjekter som gir varig verdi og som er tuftet på frivillighet og dugnadsånd.  

Trygghet og helse er våre hovedformål. Innenfor disse områdene er det flere innsatsområder 

som vi gir midler til:  

 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 

 

Sikkerhet 

Vi støtter prosjekter som bidrar til at færrest mulig dør eller skades i trafikkulykker, 

drukningsulykker, brann eller andre typer ulykker.  

Mestring og læring 

Vi støtter prosjekter som skaper gode sosiale nettverk og møteplasser. Vi støtter prosjekter 

som bidrar til å skape gode arenaer for læring og utvikling for grupper som mangler 

grunnleggende ferdigheter. Vi støtter også prosjekter som bidrar til rekruttering av ungdom til 

lederskap og frivillig innsats.  
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Sosial inkludering og mangfold  

Vi støtter prosjekter som bidrar til å inkludere grupper som ikke deltar på lik linje med andre. 

Videre vil vi støtte prosjekter som bringer generasjoner og ulike befolkningsgrupper sammen. 

Vi ser også etter prosjekter som bidrar til å hindre vold og utrygghet.  

Fysisk aktivitet 

Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere driver regelmessig fysisk aktivitet.  

Det kan søkes om støtte til  

• bygging av anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv  

• aktivitetsutstyr   

• utvikling av gode aktivitetstilbud 

Vi prioriterer prosjekter som foregår i nærmiljøet og som aktiviserer flest mulig. Prosjekter 

som inkluderer nye grupper, er åpne og tilgjengelige, som inspirerer til nytenkning og 

samarbeid vil også bli prioritert.   

Kosthold 

Vi støtter prosjekter som bidrar til at barn, unge og utsatte eldre får gode kostholdsvaner. Det 

er også mulig å søke om midler til prosjekter som dyktiggjør barn og ungdom i å lage sunn 

mat. Tiltak som gjør det enklere for alle grupper i befolkningen til å velge sunne matvaner 

støttes også. 

 

4. Hva støttes ikke ved søknadsbasert ordning? 

• Prosjekter som er påbegynt og ferdigstilt før søknadsfristen 

• Bestillinger og kostnader til innkjøp eller aktiviteter som er påløpt og datert før 

tildelingsbrev fra Gjensidigestiftelsen er mottatt 

• Utgifter til ordinær drift av organisasjoner (f.eks. strømutgifter, renhold og løpende 

vedlikehold, faste personalkostnader, forsikringer, renteutgifter, avdrag på lån, husleie 

osv.)  

• Næringsvirksomhet og offentlige oppgaver. (NB: Frivillige organisasjoner kan ikke 

overføre gavemidler til næringsorganisasjoner og offentlige virksomheter som skal utføre 

prosjektet de har fått midler til).  

• Sponsorater 

• Religiøse formål, dvs. forkynnende virksomhet 

• Parti- og interessepolitiske formål 

• Forskning og ulike typer evalueringer  

• Dokumentasjonsmateriell, f.eks. bygdebøker, årbøker, jubileumsbøker m.m. 

• Markedsmateriell som ikke inngår i et prosjekt  

• Lovpålagte offentlige oppgaver og prosjekter som gjennomføres i utlandet  
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5. Søknadsfrist 
Søknadsfrist er 15. september. Det kan forventes svar på søknadene innen utgangen av 

desember. 

 

6. Hvordan søke? 
Søknad registreres på elektronisk søknadsskjema som ligger på www.gjensidigestiftelsen.no. 

Søknader som sendes inn på andre måter behandles ikke.  

Søkerne får en automatisk bekreftelse på at søknaden er mottatt. I svaret får søkerne et 

saksnummer som skal benyttes i kontakten med stiftelsen.   

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til stiftelsens ansatte med ansvar for gjeldende 

område. Kontaktinformasjon til de ansatte finnes på stiftelsens nettsider.  

7. Formelle krav til søknaden  

De viktigste kravene til søknaden er at det er utarbeidet et tydelig mål for prosjektet. Tiltaket 

må også være i tråd med det Gjensidigestiftelsen støtter, jf. punkt 2 og 3 ovenfor.  

 

• Det skal foreligge et detaljert prosjektbudsjett med oversikt over inntekter og utgifter. 

Frivillig timeinnsats kan ikke omregnes til kroner og tas med som en inntektspost i 

budsjettet.  

• Søknaden skal også inneholde en beskrivelse av hvordan inntekter skal skaffes 

(finansieringsplan).   

• Søkes det samlet sett om midler til utstyr og produkter over 300 000 kroner, skal tilbud fra 

leverandører være vedlagt.  

• All påkrevd dokumentasjon skal være vedlagt for at søknaden kan behandles.   

• Det er videre et krav om at det er flere ansvarlige personer i prosjektet, bl.a. 

organisasjonens styreleder. 

• Midler blir utbetalt når fullfinansiering av prosjektet kan dokumenteres og prosjektet har 

startet opp og kostnader påløper.   

• Hvis stiftelsen bidrar med delfinansiering, må andre finansieringskilder kunne 

dokumenteres innen 15. september året etter tildelingen. Tilsagnsbrev eller bankutskrift er 

tilstrekkelig som dokumentasjon. Dersom dette ikke lar seg gjøre, trekkes tilsagnet 

tilbake.  

• Det er en styrke for prosjektene hvis organisasjonene bidrar med egenandeler i 

finansieringen av prosjektet. Frivillig innsats teller også positivt.  Søknaden bør også 

beskrive hvordan prosjektet skal gjøres kjent i lokalmiljøet. 

• Alle krav til søknaden fremkommer i søknadsskjemaet på www.gjensidigestiftelsen.no  

8. Byggeprosjekter 

Gjensidigestiftelsen gir midler til byggeprosjekter, først og fremst til nye, mindre bygg, og 

mindre anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv (nærmiljøanlegg). Dette er for 

eksempel ballbaner, turstier, skateanlegg, sykkelbaner, skibakker, gapahuker, hytter, klubbhus 

osv.  

http://www.gjensidigestiftelsen.no/
http://www.gjensidigestiftelsen.no/
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Gjensidigestiftelsen gir inntil/maks 50 % av totale kostnader i støtte.   

Anleggsprosjekter som tilfredsstiller en eller flere av følgende elementer prioriteres: 

✓ aktiviserer flest mulig  

✓ 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   

I tillegg prioriteres prosjekter der dugnadsinnsatsen er stor og byggekostnadene nøkterne. 

Prosjekter som kan dokumentere delfinansiering av andre, f.eks. spillemidler eller tilskudd fra 

kommunen, blir prioritert.  

 

Søkerne oppfordres til å benytte spillemiddelordningen i finansieringen av idretts- og 

friluftslivsanlegg. Lag og foreninger som oppfyller kravene til å få utbetalt spillemidler, kan 

også søke staten om momskompensasjon for bygging av idretts- og friluftsanlegg.  

Se mer om spillemiddelordningen og momskompensasjonsordningen på Kulturdepartementets 

nettsider: https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-

frivillighet/idrettsanlegg/id487436/ 

Kommunene gir råd om søknadsprosessen og hvilke krav som gjelder for byggeprosjekter og 

spillemiddelsøknader.  Fylkeskommunenes idrettskonsulenter kan også bidra med viktig 

informasjon.   

Krav til dokumentasjon 

De aller fleste byggeprosjekter er søknadspliktige. Det betyr at planen for tiltaket må 

godkjennes av kommunen eller grunneier før tiltaket kan settes i gang.   

I søknaden må avtale med privat grunneier og ansvarlig kommunal etat om å få gjennomføre 

tiltaket legges ved. Dersom avtale ikke er lagt ved søknaden, eller er mangelfull, blir 

søknaden ikke behandlet. Forhåndsgodkjenning av utforming av et idretts- eller friluftsanlegg 

fra kommunen er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.  

I avtalene må minimum disse opplysningene komme frem:  

• hvilket gards- og bruksnummer eiendommen har 

• hva slags tiltak som skal gjennomføres på eiendommen 

• at søkerorganisasjonen har bruksrett til eiendommen og over hvor mange år den gjelder 

• hvilke forutsetninger som gjelder for bruksretten, bl.a. om søkerorganisasjonen må betale 

noe for bruksretten og hva det beløper seg på 

• hvem som har drifts- og vedlikeholdsansvar for eiendommen og for anlegget som 

oppføres 

• avtalens varighet og hvor lang oppsigelsestid som gjelder  

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/
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Midler utbetales når godkjent byggetillatelse fra kommunen er sendt inn.  

 

9. Utbetaling av tildelte midler  

Tildelte midler utbetales etter at tilsagnsbrev er mottatt fra Gjensidigestiftelsen og   

• når prosjekteier har akseptert Vilkår for mottak av gavemidler  

• når prosjekteier har sendt oppstartsbekreftelse 

• når prosjektkostnader påløper 

 

All kommunikasjon skjer via www.ildsjelsenteret.no 

 

Tildelt beløp kan utbetales i flere rater etter avtale med mottaker.   

Organisasjoner som mottar 600 000 kroner eller mer skal levere inn revidert regnskap fra 

ekstern autorisert revisor.  

 

Gavemottakere plikter å varsle Gjensidigestiftelsen dersom prosjektet har mottatt midler fra 

andre givere til samme prosjekt. Gjensidigestiftelsen vil da i samråd med mottaker vurdere å 

trekke tilbake tilsagnet eller redusere summen. 

 

10. Gjennomføring og rapportering  
All rapportering gjøres på elektroniske skjemaer på www.ildsjelsenteret.no. 

 

Gavemottakere må gjennomføre prosjektet slik som beskrevet i søknad og fremdriftsplan. 

Prosjektet må være igangsatt i løpet av samme år som tilsagnet er gitt.  

Dersom det er endringer i forbindelse med oppstart av prosjektet, prosjektperiode, budsjett 

eller omdisponering av midler, må mottaker fremlegge en skriftlig søknad om dette på 

www.ildsjelsenteret.no. Tilsagnet trekkes tilbake dersom prosjektet ikke startes opp, eller 

søknad om endringer ikke er mottatt og godkjent av stiftelsen.  Gjensidigestiftelsen kan etter 

varsel heve avtalen og helt eller delvis kreve tilbakebetaling av utbetalt beløp. 

Statusrapport skal sendes inn midtveis i prosjektperioden og skal beskrive prosjektets 

utvikling. I tillegg skal det sendes inn en sluttrapport som bl.a. beskriver måloppnåelsen i 

prosjektet.  

Mottakere av midler til flerårige prosjekter må sende inn statusrapport årlig inntil sluttrapport 

er levert. All rapportering gjøres på elektroniske skjemaer via www.ildsjelsenteret.no. 

Ubenyttede midler kreves tilbakebetalt til stiftelsen.  

 

 

 

http://www.ildsjelsenteret.no/
http://www.ildsjelsenteret.no/
http://www.ildsjelsenteret.no/
http://www.ildsjelsenteret.no/
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Vedlegg 

 

Utdrag fra gavestrategien som viser hvilke prioriteringer som skal gjøres under de ulike 

innsatsområdene under TRYGGHET og HELSE: 

1. Sikkerhet 

Trafikksikkerhet  

Gjensidigestiftelsen vil gi midler til tiltak som 

✓ styrker barn og ungdoms kunnskap og kompetanse om trafikksikkerhet 

✓ bidrar til å redusere antall skadde og drepte i trafikken 

 

Beredskap 

Gjensidigestiftelsen vil gi midler til tiltak som 

✓ styrker førstehjelpskompetansen i befolkningen 

✓ bidrar til effektivt beredskapsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 

 

Trygg i vann  

Gjensidigestiftelsen vil gi midler til tiltak som 

✓ bidrar til at flere barn og ungdom lærer å svømme 

✓ styrker livredningskompetansen i befolkningen 

✓ bidrar til å beholde og videreutvikle en effektiv livredningstjeneste 

✓ skaper gode holdninger og respekt for lover og regler på vannet  

✓ bidrar til at flere bruker redningsvest 

 

Færre branner 

Gjensidigestiftelsen vil gi midler til tiltak som 

✓ styrker den frivillige brannberedskapen i lokalsamfunnene 

✓ bidrar å gi barn og ungdoms kunnskap om brannrisiko og hvordan de skal agere ved brann 

✓ bidrar til økt brannsikkerhet for sårbare grupper  

 

Fallforebygging og sikker fritid  

Gjensidigestiftelsen vil gi midler til tiltak som 

✓ bidrar til å redusere dødsfall og personskader ved fall blant eldre 

✓ bidrar til å redusere antall skader blant barn og ungdom som oppstår gjennom 

fritidsaktiviteter  
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2. Mestring og læring 

Meningsfull fritid 

Gjensidigestiftelsen vil gi midler til tiltak som 

✓ bidrar til at flest mulig får like muligheter til en meningsfull fritid  

 

Læring for livet 

Gjensidigestiftelsen vil gi midler til tiltak som 

✓ bidrar til at flere ungdommer fullfører videregående opplæring 

✓ gir læring og opplevelser til barn og ungdom som trenger ekstra støtte 

✓ bidrar til at flere behersker den digitale hverdagen, særlig eldre og innvandrere 

✓ gir læring og utvikling for grupper som mangler grunnleggende utdanning  

✓ utvikler ungt lederskap og rekruttering til frivillig virke  

✓ etablerer framtidsrettede læringsarenaer 

 

3. Sosial inkludering og mangfold 

 

Møteplasser og nettverk 

Gjensidigestiftelsen vil gi midler til tiltak som 

✓ skaper møteplasser for folk som ønsker økt sosial kontakt og som har behov for å etablere 

sosiale nettverk 

✓ bidrar til økt forståelse mellom etnisk norske og innvandrere og flyktninger 

✓ styrker innvandrerbefolkningens deltakelse i lokalt organisasjons- og arbeidsliv 

✓ bringer generasjoner sammen og som bidrar til økt lokal samhandling 

✓ styrker det lokale, frivillige organisasjonslivet  

 

Ikkevold og kommunikasjon 

Gjensidigestiftelsen vil gi midler til tiltak som 

✓ styrker barn og ungdoms evne til å løse konflikter på fredelig vis og som hindrer vold  

✓ bidrar til å styrke barn og ungdoms selvtillit, identitetsutvikling og samfunnsdeltakelse 

 

4. Fysisk aktivitet 

Anlegg for aktivitet, idrett og friluftsliv 

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

friluftsliv som 

✓ aktiviserer flest mulig  

✓ 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 



9 

 

✓ kan benyttes av skoler og barnehager   

 

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 flest mulig 

✓ 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 

 

5. Kosthold 

Opplæring, informasjon og sunn fritid  

Gjensidigestiftelsen vil gi midler til tiltak som 

✓ gjør det enklere for alle grupper i befolkningen å velge sunne matvaner 

✓ bidrar til at barn, ungdom og utsatte eldre får gode kostholdsvaner 

✓ dyktiggjør barn og ungdom i å lage sunn mat 

✓ øker bevisstgjøringen i befolkningen om mattrygghet 

✓ bidrar til at barn og ungdom ikke får spiseforstyrrelser  

✓ reduserer sosiale forskjeller i kosthold  

 


