
Retningslinjer for støtteordningen VÅR DAG 
 
1. Hvem kan søke om støtte? Alle vilkår må oppfylles.  
1.1. Følgende kan søke om støtte i denne ordningen:  
- et lokalledd i en større organisasjon, som er registrert i Frivillighetsregisteret  
- en organisasjon som ikke har lokalledd, som er registrert i Frivillighetsregisteret 
- en kommunalt eid Frivilligsentral 
 
Andre offentlige aktører enn Frivilligsentraler, kan ikke søke om støtte i ordningen.  
Sentralledd i organisasjoner med regionalledd og/eller lokalledd, kan ikke søke støtte ordningen.  
 
1.2. Søker må samarbeide med minst en lokal partner om arrangementet/tiltaket som det søkes støtte til. 
Partner kan være offentlige aktører (lokal kulturskole, barnehage, bibliotek, sykehjem osv,) eller lokale 
foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret.  
 
Søker har alt ansvar for at prosjektet gjennomføres som beskrevet i søknaden og at utbetalt 
støtte brukes som beskrevet i søknaden.  
  
1.3. Det er ikke adgang for flere foreninger til å søke støtte til gjennomføring av samme 
arrangement/tiltak. Med samme arrangement/tiltak menes tiltak som har samme formål, samme 
målgruppe og de samme samarbeidspartnerne.   
 
Hvis flere søker støtte til det samme arrangementet/tiltaket behandler vi søknaden fra den søkeren som 
sendte inn søknad først. De øvriges søknader avvises.   
  
   
2. Hva slags arrangementer/tiltak støtter vi? Alle vilkår må oppfylles.  
2.1. Rusfrie arrangementer/tiltak som har enten barn og unge, eller flere generasjoner som målgruppe.   
  
2.2. Arrangementer/tiltak som synliggjør foreningen, foreningens aktiviteter og Frivillighetens år 2022 i 
nærmiljøet.  
 
2.3. Arrangementer/tiltak som er selvstendige dvs. ikke er en integrert del av et annet arrangement/tiltak i 

regi av søker (f.eks. som del av en festival eller leir som søker selv arrangerer).  
 
2.4. Arrangementer/tiltak som involverer frivillige.   
  
2.5 Arrangementer som gjennomføres av søker i samarbeid med enten en annen frivillig forening eller en 
offentlig aktør. Se pkt. 1.2. 
  
 
3. Hva kan støtten brukes til? Eksempler. Ikke uttømmende liste.   
3.1. Leie av utstyr eller innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføringen av 
arrangementet/tiltaket.  
 
3.2. Kjøp av tjenester som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet/tiltaket.   
 
3.3. Leie av lokaler som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet/tiltaket.   
 
3.4. Profileringsmateriell som er nødvendig for gjennomføring av arrangementet/tiltaket.  
 
3.5. Markedsføringskostnader. 
  
3.6. Kjøp av forbruksmateriell og mat som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet/tiltaket.  
  



3.7. Transportkostnader for gods eller reisekostnader for instruktør, foredragsholder eller liknende, som 
er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet/tiltaket.   
  
3.8 Med begrepet «nødvendig for gjennomføring av arrangementet/tiltaket» menes at 
arrangementet/tiltaket ikke kan gjennomføres uten at anskaffelsen/innleien foretas, eller at 
måloppnåelsen/effekten av arrangementet/tiltaket blir betydelig redusert.   
  
3.9. Eksempler på utgifter som støtten ikke kan brukes til (ikke uttømmende liste):  
a. kjøp av alkohol og tobakk 
b. innkjøp eller aktivitet som er gjennomført før søknaden om støtte ble sendt  
c. kjøp av varer eller tjenester som er ulovlige i Norge 
d. kjøp av inngangsbilletter, kursavgifter, deltakeravgifter til andre arrangementer 
  
  
4. Budsjett og planer   
4.1. Søker må presentere et budsjett for arrangementet/tiltaket som inkluderer alle inntekter og utgifter 
som knytter seg til dette.  
 
4.2. Søker må presentere en plan for gjennomføring av arrangementet/tiltaket.  
 

4.3. Søker kan søke om inntil 25 000 kr.   
 
4.4. Støttemottakere skal gjennomføre arrangementet/tiltaket som beskrevet i tilsagnet om støtte. 
Oppstår uforutsette situasjoner som fører at det ikke er mulig må støttemottaker omgående informere 
prosjektadministrasjonen.  
  
4.5. Støttemottakere må ha skriftlig godkjenning fra prosjektadministrasjonen før utbetalte midler kan 
benyttes på annen måte enn det som er beskrevet i tilsagnet om støtte. 
  
 
5. Tilsagn om støtte. Krav om regnskap og aktivitetsrapport.   
5.1.Søker v. styrets leder eller daglig leder må signere på tilsagnet om støtte før støtten kan utbetales til 
søkerforeningens bankkonto. Søker har hele ansvaret for at utbetalt støtte benyttes som forutsatt i 
tilsagnsbrevet, og for å rapportere til prosjektadministrasjonen innen de fristene som gjelder.  
  

5.2. Støttemottakere skal levere regnskap i henhold til budsjettet så snart som mulig og senest innen en 
måned etter at arrangementet/tiltaket er gjennomført. På forespørsel fra prosjektadministrasjonen må 
støttemottaker gi prosjektadministrasjonen innsyn i bilag eller annen dokumentasjon knyttet til prosjektet 
som har fått støtte, slik at prosjektadministrasjonen kan forsikre seg om at støtten er benyttet som 
forutsatt i tilsagnsbrevet.  
 
5.3. Støttemottakere må refundere ubenyttede midler så snart som mulig og senest samtidig som 
regnskapet leveres.   
 
5.4. Midler som ikke er benyttet i overensstemmelse med forutsetningene for tildeling av støtte skal 

refunderes innen den fristen som meddeles støttemottakeren. Søker har det hele og fulle ansvaret for 
å refundere midlene. 
   
5.5. Støttemottakere må levere film og/eller bilder som viser arrangementet/tiltaket i tråd som oppfyller 
de forutsatte tekniske krav og oppfyller krav til personvernhensyn innen 2 uker etter at 
arrangementet/tiltaket er avsluttet.  
 
5.6. Prosjektadministrasjonen kan kreve at støttemottakere som ikke leverer film/bilder i tråd med 
retningslinjene refunderer utbetalt støtte innen den fristen som meddeles støttemottakeren.  
  
 



6. Saksbehandling  
6.1. Prosjektadministrasjonen saksbehandler søknadene i første instans. Det innstilles som hovedregel på 
aksept eller avslag, men delvis innvilgelse av søknader kan være aktuelt.  
 
6.2. Det oppnevnes en tildelingskomite bestående av en representant fra Ressursgruppa, en fra 
Arbeidsgruppe kommunikasjon og prosjektlederen for Frivillighetens år 2022.  
Tildelingskomiteen avgjør søknadene.   

 
6.3. Prosjektadministrasjonen orienterer tildelingskomiteen om framdriften i arbeidet med utbetalinger, 
innhenting av rapporter og regnskap.   
 
6.4. Tildelingskomiteen skal fatte endelig beslutning om evt. krav om tilbakebetaling av støtte i alle saker 
der prosjektadministrasjonen vurderer at det foreligger brudd på forutsetningene for tilståelse av støtte.   
 
  
7. Vurderingskriterier/hva tillegges vekt når det besluttes hvem som få støtte? 
7.1.Kriteriene for å kunne søke om støtte er vide. Antallet kvalifiserte søknader vil antakelig bli flere enn 
prosjektadministrasjon har penger til å innvilge.  
I vurderingen av hvilke søknader som skal støttes vil følgende momenter tillegges vekt (ikke prioritert 
rekkefølge):  

• Innholdet i arrangementet/aktiviteten det søkes støtte til: Hvor godt egnet er arrangementet til å 
synliggjøre foreningen og formålet slik at flere får lyst til å delta.  

• Styringen av arrangementet/tiltaket: Hvor arbeidskrevende er gjennomføringen og hvor godt er 
tiltaket forankret i foreningen og hos samarbeidspartnere som skal stå for gjennomføringen.   

• Hvor mange som vil bli involvert som frivillige og evt. også som deltakere, utøvere eller som 
publikum i arrangementet/tiltaket, sett i forhold til arrangementets/tiltakets art og realistisk 
potensial for oppslutning. 

• I hvor stor grad arrangementet/tiltaket synliggjør Frivillighetens år.  
  

7.2 Blant søkere som oppfyller kriteriene i 7.1 vil det blir foretatt et valg ut fra følgende kriterier:  

• Geografisk balanse i tildelingen – vi etterstreber å støtte arrangementer/tiltak i hele landet, i 
begge søknadsrunder  

• Mangfold blant organisasjonene som mottar støtte – vi etterstreber å støtte så mange ulike 
organisasjoner som mulig, i begge søknadsrunder  

• Mangfold av typer arrangementer/tiltak som mottar støtte - vi etterstreber å støtte så mange ulike 
typer arrangementer/tiltak som mulig, i begge søknadsrunder  

 

 


