Oversikt over
mulige økonomiske
støtteordninger for
fylkesavdelingene

CP-skolen 2019

Forord
Fylkesavdelingene er ansvarlig for sin egen økonomi. En viktig oppgave for
fylkesavdelingene er derfor å skaffe inntekter til drift, aktiviteter og tilbud som
er til gode for medlemmer lokalt.
Vi vil anbefale dere i fylkesavdelingene til å benytte dere av den muligheten
som ligger i det å søke pengestøtte.
Inntektskildene og mulighetene kan variere fra fylke til fylke, men i dette
notatet har vi laget en oversikt over hva som er tilgjengelig for alle
fylkesavdelinger.
Det er en bred oversikt og tar for seg mange ulike støtteordninger, både
interne og eksterne, offentlige og private.
Felles for mange støtteordninger er at det ikke kan søkes om penger til drift,
men til prosjektstøtte. Det vil si at støtteordningene har et avgrenset formål
og at dere må søke penger i form av konkrete prosjekter/aktiviteter. Det kan
likevel gi mange og gode muligheter.

Oslo, 03.04.2019 (sist oppdatert)
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Tilskudd fra CP-foreningen sentralt
Fylkesavdelingene kan hvert år søke om økonomisk støtte fra CP-foreningen
nasjonalt. Søknadsfristen varierer litt fra år til år, men vanligvis er den i
april og tildeling i begynnelsen av mai
Fra og med 2018 har vi to støtte-ordninger:
Den første har vi kalt «etablert ordning» og potten er på 600 kr. Søknaden
skal inneholde:
- navn på fylkesavdeling
- ønsket søknadssum
- 4 vedlegg som er vedtatt av fylkesavdelingens årsmøte:
regnskap for året før, beretning for året før, arbeidsprogram og budsjett for
kommende ord.
Den andre har vi kalt «ny ordning» og potten er på 200 kr.
Målet med denne tilskuddsordningen er økt samhandling og felles
måloppnåelse i foreningen. Det gis støtte til arrangementer som oppfyller
målsetninger i sentralstyrets arbeidsplan.

Det er sentralstyret som vedtar retningslinjene for denne støtteordningen.
Oppdaterte retningslinjer og søknadsskjema finner dere her:
http://www.cp.no/om-oss/likemannsarbeid/

Momskompensasjon
Momskompensasjon er en ordning der Lotteri- og stiftelsestilsynet fordeler
penger etter søknad fra frivillige organisasjoner. Pengene skal kompensere
for kostnader som organisasjonene har hatt i merverdiavgift året før. Målet
med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.
CP-foreningen nasjonalt søker støtte på vegne av fylkesavdelingene
med frist 1. september.
CP-foreningen sentralt fyller ut skjemaet for fylkesavdelingen som har sendt
inn regnskap bestående av aktivitetsregnskap, balanse, noter samt
revisjonsberetning. Vi oppgir som kontaktperson fylkesavdelingens leder med
navn, mailadresse og telefonnummer.
Søknadsfristen for å sende opplysningene til CP-foreningen nasjonalt er
1. august.
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Overføring av medlemskontingent
Innbetalt kontingent fordeles hvert år med utgangspunkt i forholdstallene:
3/5 til CP-foreningen nasjonalt og 2/5 til fylkesavdelingene (jamfør § 14 i
vedtektene)
Refusjon av medlemskontingent er ikke noe fylkesavdelingene må søke
på og andelen som tilfaller fylkesavdelingene blir overført i
månedsskiftet januar/februar.

Tilskudd fra regionale helseforetak
Årlig kan fylkesavdelinger søke de regionale helseforetakene om midler.
Tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere,
er demokratisk oppbygd, har valgt styre og som arbeider for gode og
likeverdige helsetilbud og god samhandling.
Søknadsfristene pleier å være rundt 30. november / 1. desember, men
både søknadsfristene og retningslinjene kan variere fra år til år og fra
helseforetak til helseforetak. Dere må derfor lese om ordningene og
sjekke fristene på helseforetakenes hjemmesider.

Extrastiftelsen Express
CP- foreningen er en medlemsorganisasjon i Extrastiftelsen. Dette betyr at
alle fylkesavdelinger kan søke Extrastiftelsen om støtte via ordningen
Extrastiftelsen Express.
Formålet med ordningen er å gi støtte til små prosjekter og tiltak med fokus
på lokal aktivitet og frivillighet. Extrastiftelsen støtter opp om prosjekter som
fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.
Det er to søknadsfrister hvert år, henholdsvis 15. mars og 15.
september. Tildelingen gjøres kjent senest 15. mai og 15.november.
Søknadsskjemaet er enkelt og uten mulighet til å legge ved vedlegg. Det kan
søkes om beløp på hele 1000, fra 5.000 og opptil 30.000
Søknadsskjemaet er web-basert og det er sentralleddet i CP-foreningen som

gir dere tilgang til skjemaet.
Dersom dere er interessert i å opprette søknader må dere ta kontakt på
post@cp.no innen henholdsvis 1. mars og 1. september.
Retningslinjene til Extrastiftelsen Express finner dere her:
https://extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-extraexpress/

Gjensidigestiftelsen
Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner til allmennyttige
prosjekter innenfor trygghet og helse.
Stiftelsen har følgende satsningsområder: sikkerhet, mestring og læring,
sosial inkludering og mangfold, fysisk aktivitet og kosthold.
Fylkesavdelinger som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke støtte.
Søknadsfristen er 15. september.
Dere kan lese mer om Gjensidigestiftelsen her:
http://www.gjensidigestiftelsen.no/

Sparebankstiftelsen
Sparebankstiftelsen er også av betydelig størrelse og støtter både opp om
nasjonale initiativer og lokale tiltak.
Stiftelsen har følgende satsningsområder: kunst, kultur, friluftsliv, idrett.
Naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner. Barn og unge er en
prioritert målgruppe. Midler til fysiske investeringer/kompetanseutvikling er
også prioritert. Søknadsfristen er 1. februar og 1. september. Dere kan
lese mer om Sparebankstiftelsen her: https://www.sparebankstiftelsen.no/

Stiftelsen Sophies Minde
Stiftelsen er mindre i omfang, men formålet er spesifikt å støtte opp om
personer med funksjonsnedsettelser.
Virksomhetsområdet er tredelt: forskning og utvikling, utdanning og kultur-,
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idretts-, og fritidstiltak. De to første områdene retter seg i størst grad mot
enkeltpersoner. Mens organisasjoner og lag har mulighet til å søke støtte
gjennom kultur-, idretts-, og fritidstiltak.
Gjennom denne ordningen kan man søke støtte til tiltak/deltagelse innen
«fritidsområdet», dvs. innen kunst og kultur, fysiske aktiviteter, opplevelser,
sosiale møteplasser og lignende
Søknadsfristen kan variere fra år til år.
Les mer om ordningen og hvordan du søker støtte her:
https://www.ssm.no/

Olav Thon samfunnsnyttige stiftelse
Stiftelsen gir støtte til allmennyttige formål og blant annet til barn og unges
oppvekstsvilkår og bidrag til det beste for eldre.
Både enkeltpersoner, organisasjoner og virksomheter har mulighet til å søke.
Søknadsfristene er 1. mars og 1. september
Dere kan lese mer om Olav Thon samfunnsnyttige stiftelse her:
https://otss.olavthonstiftelser.no/

Kronprinsesse Marthas minnefond
Minnefondet gir økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i
organisasjoner og foreninger. Siktemålet er å støtte om behov som ikke er en
oppgave for stat eller kommune.
Standardbidraget er på 5000, men det kan bevilges mer. Bare unntaksvis gir
minnefondet støtte til samme organisasjon mer enn et år på rad.
Søknadsfristen er 1. februar
Dere kan lese mer om Kronprinsesse Marthas minnefond her:
http://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27582&sek=27037

Prinsesse Martha Louises fond
Fondet støtter tiltak til hjelp for barn med funksjonsnedsettelser (under 16 år) i
regi av organisasjoner og institusjoner. Målet er at tiltakene skal komme flest
mulig barn til gode. Tiltak som stimulerer egenaktivitet hos barna prioriteres.
Bare unntaksvis gir minnefondet støtte til samme organisasjon mer enn et år
på rad.
Søknadsfristen er 1.august og tildelingen skjer den 22.september (på
prinsessens fødselsdag)
Dere kan lese mer om Prinsesse Martha Louises fond her:
http://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27575

Tilskudd fra fylkeskommuner og
kommuner
Det kan være verdt å ta kontakt med eller å sjekke ut nettsidene til de ulike
fylkeskommunene. De kan ha egne tilskuddsordninger for
brukerorganisasjoner og/eller frivillige organisasjoner.
Også kommuner og bydeler kan ha egne støtteordninger.

Statlige tilskudd/direktorater
Mange av de statlige tilskuddsordningene er kun forbeholdt
hovedorganisasjoner. Pr. dags dato har vi bare oversikt over noen ordninger
innenfor Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er tilgjengelig for
fylkesledd. Dersom vi blir gjort oppmerksom på andre ordninger fra andre
direktorater eller departementer vil vi supplere informasjonen under.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1.Fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
2. Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med
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nedsatt funksjonsevne.
Retningslinjer og søknadsfrister kan variere for hvert år, vi anbefaler derfor at
dere leser om tilskuddsordningene i Bufdir her:
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Nedsatt_funksjonsevne/

Tilskudd fra lokalt næringsliv/samfunnsliv
Det kan også være verdt å sjekke ut muligheter i næringslivet lokalt: ulike
private virksomheter, bedrifter, banker osv.
Velforeninger, Rotary, Lions osv. kan også være aktuelle for å søke
pengestøtte.

Tilskudd fra Studieforbundet Funkis
CP- foreningen er medlemmer av studieforbundet Funkis. Funkis er en av de
største studieforbundene i Norge.
Alle organisasjoner som er medlemmer har rett til å søke om økonomisk
støtte til kursvirksomhet og voksenopplæring. Dette gjelder også dere i
fylkesavdelingene.
Dere kan lese mer om hvordan dere søker støtte her:
http://www.funkis.no/node/18

Grasrotandel/ Norsk Tipping
Grasrotandelen er en ordning som gjøre det mulig for spillere hos Norsk
Tipping å gi 5% av spill-innsatsen direkte til et lag eller forening.
Det er mulig for fylkesavdelingene å bli mottakere av denne grasrotandelen
og mange fylkesavdelinger er det allerede.
For at en fylkesavdeling skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være
registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret, og
godkjent som grasrotmottaker.
Dere kan lese mer om grasrotandelen her:
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/for-lag-og-foreninger

Det er fremdeles mange kunder hos Norsk Tipping som ikke har valgt sin
grasrotmottaker, så derfor oppfordrer vi fylkesavdelingene til å drive med aktiv
verving.

Norges idrettsforbund
På nettsidene til Idrettsforbundet og idretten for funksjonshemmede er det
listet opp en rekke steder, der det kan være aktuelt for fylkesavdelingene å
søke om støtte.
https://www.idrettsforbundet.no/funksjonshemmede/om-idrett/soke-midler/

Tubfrim
Tubfrim er en organisasjon som samler inn brukte frimerker, prospektkort og
telekort og som selger det videre. Overskuddet går til helse- og
trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og
unge. Grupper og lag prioriteres framfor enkeltpersoner. Det bevilges
maksimum 25.000 til et tiltak.
Les mer om Tubfrim her: http://www.tubfrim.no/company.htm

Legathåndboka
Legathåndboka finnes elektronisk og her finnere dere oversikt over 2000
mulige stipendordninger og legater
http://legathandboken.no/
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