
 
1 

Oversikt støtteordninger idrettslag 2021 
 

Navn Søknadsfrist  

https://www.wuerth.no/wurth/wrthfondet/ 
 

1.juni og 1. nov. 2021 Lokal sponsing av idrettslag 

https://flt.no/artikler/kulturstotte/ 
 

1. nov. 2021 Kulturstøtte til kunst, kultur 
og idrettsaktivitet. 

https://coop.no/samvirkelag/coop-ost-sa/om-oss/sponsorsoknad 
 

1. nov. 2021 Sponsormidler aktivitet for 
barn og unge. 

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/vare-stotteordninger 
 

1.mai og 1. sept (avh av hva 
man søker på) 

Støtte til tiltak for barn og 
unge.  

https://www.klubben.no/tips/st%C3%B8tteordninger/aktivitetsstipend 
 

15.juni 2021 Aktivitetsstipend 

https://www.sparebank1.no/nb/telemark/om-
oss/samfunnsansvar/gavetildeling.html 
 

31. jan. 2021 og 31.august 
2021 

Ulike prosjekter innen kultur, 
idrett, miljø og humanitert 
arbeid.  

https://sparebankstiftingaseljord.no/ 
 

1. apr. 2021 Lag og foreninger i Seljord. I 
særskilte tilfeller lag og 
organisasjoner i andre kommuner 
i Vest-Telemark også søke. 

https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/bidrag-
til-lokalsamfunnet/vi-sponser/ 
 

Løpende søknadsfrist Lokal aktivitet og 
engasjement, breddeidrett og 
kultur.  

https://spond.com/welcome?lang=no 
 

Løpende søknadsfrist  

https://www.eckbos-legat.no/Soeke-om-stoette 
 

 Løpende søknadsfrist Ulike idrettsformål. 

https://spar.no/Om-SPAR/Sponsing/ 
 

  Løpende søknadsfrist Lokale idrettslag 

http://www.sparebankstiftelsentelemark-grenland.no/sok-om-gave/ 
 

 Løpende søknadsfrist Samfunnsutvikling, prioritert 
barn og unge 
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https://www.frifond.no/om-frifond/om-frifond-barn-og-unge/ 
 

Løpende søknadsfrist Lokale prosjekter for og med 
barn og unge 

https://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Sponsing-og-stotte/ 
 

Løpende søknadsfrist Barn og unge i lokalmiljøet, 
idrett og kultur.  

https://www.garantum.no/Om-Garantum/Sponsing/# 
 

 Løpende søknadsfrist Idrett- og humansponsing 

https://www.tine.no/om-tine/sponsing/kriterier-for-sponsing-og-
samarbeid 
 

 Løpende søknadsfrist, 3 mn før 
prosjekt 

Ernæring og idrett 

https://www.bama.no/om-bama/sponsing/ 
 

Løpende søknadsfrist Idrett, barn og unge. Eat, 
Move, Sleep.  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/ 
 

Løpende søknadsfrist Diverse støtteordninger 
gjennom NIF. 

https://www.norled.no/om-norled/sponsorvirksomhet/ 
 

 1. april og 1. oktober.  Idrett, kultur og 
organisasjonsliv. 

https://www.sparebankstiftelsennt.no/ 
 

 Mellom 1. mars og 1. april 2021 Kultur, idrett, frivillighet og  
kompetanse/næringsutvikling. 

https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/bidrag-
til-lokalsamfunnet/idrettsstipend/ 
 

Mellom 15. februar og 15. mars Breddeidrett og 
idrettsstipend. 

https://diku.no/programmer/erasmus-sport 
 

 Avventer informasjon om ny 
søknadsfrist 

Støtte til idrettsprosjekter.  

https://www.gjensidigestiftelsen.no/ 
 

9. mars og 15. september 2021 Gode sommeropplevelser for 
barn og unge (9.mars). 

https://www.zuccarellostiftelsen.no/fond/ 
 

Avventer informasjon om ny 
søknadsfrist 

Barn og unge i aktivitet- 
økonomiske utfordringer i 
idrettslag, foreninger og 
familier.  

https://www.sparebank1.no/nb/bv/om-
oss/samfunnsansvar/talentstipend.html 
 

1.mai 2021 Talentstipend idrett.  

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/idrett-friluftsliv-og-
frivillighet/tilskudd-stipend-og-spillemidler/idrettsstipend/ 

15.mars 2021 Toppidrettsstipend 
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https://www.vtfk.no/meny/tjenester/idrett-friluftsliv-og-
frivillighet/tilskudd-stipend-og-spillemidler/fond-idrettsarrangement--og-
anlegg/  

15.mars 2021 Tilskudd til 
idrettsarrangement 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/idrett-friluftsliv-og-
frivillighet/tilskudd-stipend-og-spillemidler/tilskudd-til-regionale-og-
interkommunale-idrettsanlegg/  

15. mars 2021 Tilskudd regionale 
idrettsanlegg 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/kalender/soknadsfrist-
stiftelsen-dam2/ 
 

 15. februar og 15.august hvert 
år 

Prosjekter rettet mot sårbare 
og utsatte grupper.  

https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskuddsordning-for-
arrangementer-for-personer-med-funksjonsnedsettelser/id2673758/ 
 

15.juni 2021 Tilskudd til arrangementer for 
idrett og fysisk aktivitet, for 
personer med 
funksjonsnedsettelser 

https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia#call/741 
  
 

Avventer informasjon om ny 
søknadsfrist 

Idrett og lek.  
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