
RETNINGSLINJER FOR STØTTEORDNING – 
«FRIVILLIGHETENS ÅR 2022» 
 

1. FORMÅL 

Bidra og motivere til at det gjennomføres mindre / enkle tiltak eller 
arrangement for å markere viktigheten av frivillig arbeid i lokalsamfunnene 

rundt i Trøndelag og som har et ønske om synliggjøring, drive 
rekrutteringsarbeid og / eller forebygge utenforskap.   

 
2. HVEM KAN SØKE 

Frivilligsentraler, lag, foreninger eller lignende hjemmehørende i Trøndelag 

fylke som ønsker å markere frivillighetens år.  
 

3. SØKNADSFRIST  
Løpende. 
 

Tilskuddsordningen gjelder kun for 2022 og søknadene vil bli fortløpende 
behandlet administrativt gjennom året. Siste frist for å sende inn søknad er 

15. november 2022.  
 

4. KRAV TIL SØKNADEN 

Det benyttes elektronisk søknadsskjema og søknaden skal inneholde: 
- Kontaktopplysninger 

- Beskrivelse av formål og innhold i tiltaket 
- Opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket 
- Opplysning om organisering og framdriftsplan 

- Oversikt over samarbeidspartnere 
- Kostnads- og finansieringsplan med oversikt over alle tilskuddsparter. Det 

skal oppgis hvis det er andre som bidrar økonomisk. 
- Søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i 

Brønnøysundregistrene. 

 
Søknaden skal være innsendt senest 1 måned før tiltaket / arrangementet 

gjennomføres.  
 
5. BEREGNING AV TILSKUDD 

Tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn 50 % av totalbudsjettet og maksimalt kr. 
25 000,-. Dugnadsarbeid kan inngå som egeninnsats (Kr. 300,- pr. time). 

 
Dersom flere går sammen om å søke / evnt. at et fylkesledd søker og 
søknaden inneholder flere tiltak, er maksimal søknadssum kr. 50 000,-. 

Dugnadsarbeid kan inngå som egeninnsats (kr. 300,- pr. time). 
 

Det gis ikke tilskudd til ordinær drift. Det gis heller ikke støtte til arrangement 
/ tiltak som får støtte fra de nasjonale støtteordningene «Vår dag» eller 

«Tilskudd til lokale, historiske ferdselsårer».  
 
6. UTBETALING 

Tilskudd blir vanligvis utbetalt etterskuddsvis på grunnlag av innsendt rapport 
og regnskap. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp 

slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett. Tilskudd fra 
fylkeskommunen og andre som gir tilskudd skal spesifiseres.  
 

Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunens revisjon har rett til å få seg 
forelagt fullstendig regnskap med tilhørende bilag, dersom de ber om det. 



Dersom tilskuddsmottaker har gitt feil opplysninger, kan fylkeskommunen 
kreve tilbakebetalt utbetalt tilskudd; helt eller delvis.  

 

Rapport skal sendes inn senest 2 måneder etter at tiltaket er avsluttet 
dersom ikke annet er avtalt.  

 
7. PROFILERING 

Det skal gjøres kjent at Trøndelag fylkeskommune er med og støtte tiltaket 

(annonser, nettsider, profileringsmateriell, regnskap etc.). 
 


