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Arrangør: Frida Hansson, Kyrre Kvistad og Eirin Hermansen, Trøndelag 
fylkeskommune seksjon folkehelse, idrett og friluftsliv

Velkommen til kurs for å søke om tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 

Agenda

• Om tilskuddsordningen, målsettinger og hvilke type prosjekter 
og tiltak som kan bli støttet
(v/ Frida Hansson, rådgiver folkehelse)

• Gjennomgang søknadsskjema
(v/Kyrre Kvistad, fagkoordinator folkehelse)

• Tid for spørsmål til slutt (men også mulig å stille i chatt)



Praktiske ting i digitalt møte

• -Generelle spørsmål kan stilles underveis i chatten

• -Vi vil gjerne gjøre et opptak av denne gjennomgang, OK ?

• -Dette kurs vil bli tolket på tegnspråk, ha kamera på hvis du 
snakker eller er tolk.



• Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2023

• Trøndelag fylkeskommune utlyser i desember 2022 ordningen «Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag» for 
2023 (tidligere kjent som «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag»).

• Søknadsfristen er 1. februar 2023, og det skal søkes via nettstedet www.regionalforvaltning.no

• Ramme på 1,6 millioner NOK.

• Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører som hører hjemme i Trøndelag kan søke på 
ordningen.

• Mer informasjon finnes i lenken: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-
frivillighet/folkehelse/tilskuddfolkehelsearbeid/

• Forvente svar på søknad mai/juni 2023.

Om tilskuddsordningen

http://www.regionalforvaltning.no/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/tilskuddfolkehelsearbeid/


Målsetting:

• Målsetting med ordningen er å støtte 
prosjekter og tiltak som har som formål å 
påvirke samfunnsforhold som direkte eller 
indirekte påvirker befolkningens helse.

• Tilskuddsordningen skal støtte tiltak som 
fremmer deltakelse i nærmiljøet, trivsel og 
livskvalitet samt er med og utjevner sosiale 
ulikheter.

• Tilskuddsordningen skal bidra til å oppfylle 
målsettinger i Trøndelagsplanen og 
Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag.



Planer, strategier og retningslinjer

Du finner nevnte dokumenter her:
Trøndelagsplanen
Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag

https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/plan-og-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen-2019-2030.pdf
https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/plan-og-areal/regional-planlegging/regionale-planer-og-handlingsprogram/balansekunst---kulturstrategi-for-trondelag-2019-2022---vedtatt-juni-2019.pdf


• Prosjekt som fremmer psykisk og fysisk helse

• Prosjekt som tar utgangspunkt i kunnskap om innbyggernes helse.

• Prosjekt som bruker medvirkning og involvering av målgruppen i arbeidet.

• Prosjekt som utvikler, prøver ut nye tiltak eller formidler kunnskap og erfaringer i 
folkehelsearbeidet. 

• Prosjekt som styrker samarbeid mellom ulike aktører, for eksempel mellom 
kommune og frivillighet og/eller forskningsmiljøer.

Prosjekt og tiltak som kan bli støttet



OVERSIKT OVER TILLSKUDDSORDNINGER
HTTPS://WWW.TRONDELAGFYLKE.NO/

Tilskudd til aktivitet og prosjekter : 

• Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag

• Større Idrettsarrangement (Nasjonal status)

• Aktivitet og arrangement for funksjonshemmede

• Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse

• Utviklingstilskudd (prosjekter/prosesser)

• Tilskudd til regionale kultur og frivillighetsorganisasjoner 

Friluftsliv

• Statlige midler til friluftsliv (til aktivitet og statlige områder)

• Fylkeskommunale friluftslivsmidler (mindre tilretteleggingstiltak)

Tilskudd til investering i anlegg :

• Spillemidler ordinære og nærmiljøanlegg (Idrett og friluftsliv) 

https://www.trondelagfylke.no/


• brukerorganisasjoner oppfordres om å ikke søke tilskudd fra denne 
ordningen, men heller søke tilskudd fra ordningen «Aktivitetstilskudd 
for kultur og økt samfunnsdeltakelse».

• Tilskuddspotten for ordningen «Aktivitetstilskudd for kultur og økt 
samfunnsdeltakelse» er for øvrig styrket tilsvarende det 
brukerorganisasjonene tidligere har fått i tilskudd fra ordningen 
«Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag».

• Tidligere driftsrelaterte søknader for kjerneaktiviteter for egne 
medlemmer- gir et for smalt nedslagsfelt for revidert ordning.

Info til brukerorganisasjoner

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/aktivitetstilskudd-for-kultur-og-okt-samfunnsdeltakelse/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/aktivitetstilskudd-for-kultur-og-okt-samfunnsdeltakelse/


• Dersom søker ser at prosjektet må endres eller ikke kan bli gjennomført, skal 
Trøndelag fylkeskommune bli informert om dette så fort som mulig. Endrede 
tiltak må godkjennes.

• Utbetaling av støtte blir gitt i henhold til tilsagnsbrev ved framlegging av rapport 
og regnskap etter at prosjektet er gjennomført. Deler av støtten kan i visse 
tilfeller bli avtalt utbetalt på forskudd dersom prosjektet er kommet godt i gang 
og utgifter er begynt å påløpe.

• Søknadsfrist: 1. februar 2023 (fra 2024 1. desember 2023).

Hvis beskjed om tilsagn



Hvordan søke (1)?

www.trondelagfylke.no
Alternativt – gå direkte til søknadskjema ved å kopiere lenka:
www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=4142&Cookie=0

http://www.trondelagfylke.no/
http://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=4142&Cookie=0


Hvordan søke (2)?

1) Hvis du allerede har en 
brukerprofil, skriv inn 
kontrollkoden

2) Hvis din organisasjon ikke
har en brukerprofil fra før, så 
registrer din organisasjon



Søknadsskjema

Her skriver du et kort 
sammendrag av hva 
prosjektet går ut på.

Fyll inn søknadsbeløp. 
Beløp kan redigeres 
senere.



Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn
Bakgrunnen er en situasjonsbeskrivelse, 
en framstilling av de viktigste grunnene 
til at prosjektet gjennomføres.
Bakgrunnen er altså en 
situasjonsbeskrivelse FØR prosjektet blir 
gjennomført.



Prosjektbeskrivelse

Effektmål
Skal beskrive hva konsekvensene av en vellykket 
gjennomføring vil være. Hvilke forbedringer er det 
ønskelig å se og hvilken nytte vil komme som et 
resultat av prosjektet, for eksempel i et 3-5 års 
perspektiv. Effektmålene gir en tilsvarende 
situasjonsbeskrivelse ETTER at prosjektet er 
gjennomført; den langsiktige virkningen av 
prosjekt/tiltak.

Resultatmål
Resultatmål er de konkrete mål som skal realiseres 
i prosjektperioden. Klare og tydelige mål er en 
forutsetning for at et prosjektarbeid skal fungere 
godt. Resultatmålene skal være konkrete, 
realistiske og målbare.

Måleindikatorer
Det er viktig at målformuleringer skal være 
konkrete og spesifikke slik at når prosjektet er slutt 
er det lett å måle om målet er nådd.
Indikatorer gjør det mulig å kvantifisere om målet 
er nådd, for eksempel, antall nye etableringer, 
antall besøkende, % økning i omsetning, % 
redusert sykefravær, osv.



Mål 

Eksempel

Effektmål: Ved utgangen av 2025 skal ingen innbyggere i vår 
kommune føle seg ensom

Resultatmål (ved slutten av prosjektperioden):

1) Kommunen skal ha utarbeidet og vedtatt en plan for 
forebygging av ensomhet

2) Alle skal ha mulighet for å delta på ønskede aktiviteter

3) Kommunen skal ha inngått avtaler med frivillige 
organisasjoner som kan tilby transport til aktiviteter og 
opplevelser for unge og eldre

4) Antall innbyggere som føler seg ensomme skal være 
redusert med 50 prosent sammenlignet med kartlegging 
utført før prosjektet startet

5) ……….



Prosjektbeskrivelse

Aktiviteter
Mens resultatmålene forteller hva som 
skal oppnås, vil aktiviteter/tiltak beskrive 
hvordan målene nås, altså 
fremgangsmåten. 
Viktig at hvert aktivitet/tiltak peker klart 
og tydelig mot ett (eller flere) av 
resultatmålene. De skal avspeiles i 
kostnadsoverslaget.

Målgrupper
Beskriv hvem prosjektet skal nå. 
Målgruppene kan for eksempel være 
bedrifter, befolkningen generelt eller deler 
av befolkningen (ut fra kjønn, alder, 
bakgrunn). Beskriv hvordan 
målgruppen(e) skal involveres i 
prosjektet.



Prosjektbeskrivelse

Forankring
Beskriv hvordan prosjektet er forankret hos søker; styrevedtak 
og om det er gjennomført/eller skal bli gjennomført 
medvirkningsprosesser mv.

Prosjektorganisering
Beskriv hvordan prosjektet er organisert og ledet. Beskriv 
prosjektlederens kompetanse og erfaring, eller hva som vil 
vektlegges i rekrutteringen av prosjektleder.
Beskriv ev. andre menneskelige ressurser (kompetanse, 
kunnskap, ferdigheter, nettverk osv.) som er tenkt brukt i 
prosjektet for å bidra til gjennomføring og måloppnåelse.

Samarbeidspartnere
Søker skal vise hvem man samarbeider med, hvordan partene 
bidrar til prosjektet og hvilke andre finansieringsmuligheter 
som er vurdert.



Prosjektbeskrivelse

Tidsplan start-/sluttdato
Skriv inn planlagt start- og sluttdato 
på prosjektet.

Angi hvorvidt milepælsplan/ 
prosjektdiagram er lastet opp som 
vedlegg til søknad eller ikke. Dersom 
denne ikke er lastet opp som 
vedlegg, må tidsplan være spesifisert 
verbalt i felt nederst på skjema.

Tidsplan
Prosjektet skal ha en realistisk 
milepælsplan hvor hovedaktivitetene 
er tidfestet.

Eksempel:
2023 mai - Planlegging ferdig
2023 juni - Prosjektgruppe etablert
2023 4.kvartal - Gjennomføring tiltak
2024 1. juni - Sluttrapport og 
prosjekt fullført



Tidligere offentlig støtte
Med offentlig støtte menes i denne sammenheng støtte fra 
en offentlig tilskuddsordning. Dette kan være kommune, 
fylkeskommune, stiftelser o.l.
Dersom søker/prosjekteier tidligere har søkt/fått offentlig 
støtte kan dette utdypes her med informasjon om:
- hvilket år
- fra hvilken offentlig aktør
- størrelsen på støtten
- støtteordning

Økonomi



Kostnadsoverslag
• Utgifter

(Alle innsatsfaktorer som kreves for at 
prosjektet/tiltaket kan gjennomføres)

For eksempel:

✓ Kjøp av varer og tjenester

✓ Leie av lokaler

✓ Administrasjonskostnader

✓ Betalt arbeidsinnsats

✓ Frivillig arbeidsinnsats (dugnad)

Finansieringsplan
• Inntekter

For eksempel:

✓ Salgsinntekter

✓ Egne midler (kontanter)

✓ Egenfinansiert arbeidsinnsats

✓ Dugnad

✓ Andre offentlige tilskudd

✓ Private tilskudd

Økonomi



Økonomi

Noen kriterier som vedrører økonomi fra retningslinjene:

• Søknaden skal inneholde både kostnadsoverslag og finansieringsplan. 
Verdien/kostnaden av eget arbeid og dugnadsinnsats kan inngå i 
finansieringsplanen. Verdien/kostnaden av eget arbeid og dugnadsinnsats kan settes 
til kr. 350,- pr. time (2023-kroner).

• Minste søknadssum for tilskudd er 30.000 kroner, maksimal søknadssum er 200.000 
kroner.

• Omsøkt tilskudd kan utgjøre maksimalt 50 prosent av prosjektets totale kostnad.



Kostnadsoverslag Finansieringsplan



Kostnadsoverslag Finansieringsplan

Eksempel hvor dugnad ikke er tatt med som innsatsfaktor i 
kostnadsoverslag og finansieringsplan.
Konsekvensen er at maks. søknadsbeløp fra fylkeskommunen sin 
tilskuddsordning reduseres med 17.500 kroner. Dette må i 
eksemplet kompenseres med at posten «egne midler» økes 
tilsvarende. 



Vedlegg



Send inn søknad



Send inn søknad



• Ta kontakt med: Frida Hansson, rådgivere folkehelse, 
Telefon: 48266906, E-post: friha@trondelagfylke.no

Flere spørsmål?

mailto:friha@trondelagfylke.no


trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


