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FORORD

Alle som arbeider med idrett, har sikkert ønsket seg en fol-
der eller oversikt over hvor de kan søke om støtte, og hva de
kan søke om støtte til. Vi har nå forsøkt å samle alt dette på
ett sted, og vi håper dere kan få nytte av denne brosjyren. 

Det finnes nok mange flere muligheter, men dette bør være
en god begynnelse. Mange av støtteordningene kjenner dere
sikkert til fra før, og noe er forhåpentligvis nytt. Vi har prøvd
å kategorisere midlene, men kategoriene er ikke endelige. 
I mange tilfeller kan man søke på de samme midlene til
ulike typer prosjekter.  

Oversikten er også laget som en pdf-fil, siden dette er ting
som hele tiden forandrer seg: noen støtteordninger faller
bort og andre kommer til. En pdf-fil kan jevnlig oppdateres
på en enkel måte, se www.idrett.no

Denne oversikten er utarbeidet av Kine Bjørkeng og Ole
Kristian Storsve (studenter ved Norges idrettshøgskole) i
løpet av en praksisperiode ved Norges Idrettsforbund og
Olympiske Komités internasjonale avdeling.
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NASJONALT

HELSE

• Fylkeslegen fordeler blant annet lokale midler fra Sosial- 
og helsedirektoratet til tiltak innen fysisk aktivitet. Det 
kan også være at fylkeslegen gir tilskudd til forebyggende 
arbeid mot rus og tobakk. Ta kontakt med fylkeslegen i 
ditt fylke for å innhente mer informasjon.

• If – ditt idrettslag
If støtter idrettslag som har gode ideer om hvordan man 
kan forbygge idrettsskader. Hvert år deler If ut 25 000 
kroner til tiltak som kan få ned skadene i norsk idrett. 
Alle innsendte forslag vurderes av en fagjury. 
Søknadsfrist: 15. november
Se www.if.no

• Helse og rehabilitering (stiftelse) i samarbeid med 
EKSTRA (Norsk Tipping). EXTRA-midler må man søke på 
gjennom en humanitær eller frivillig organisasjon, og vi 
oppfordrer dere til å søke gjennom Idrettsforbundet, som 
kan bistå med å utvikle prosjektideer, fylle ut søknads
skjemaer og lignende.

Organisasjoner, forskere og fagfolk som har prosjekter/
prosjektideer innen feltet fysisk aktivitet, kan søke om 
EXTRA-midler for 2003 gjennom Idrettsforbundet. 
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Det kan søkes om prosjekter innen tre virksomhetsom-
råder:
· forskning
· forebygging
· rehabilitering
Søknadsskjemaet foreligger 1. april, og det er et standard-
skjema hvor man skal fylle ut sentrale data for prosjektet, 
skissere et budsjett og gi et kort sammendrag av prosjekt
beskrivelsen. Mer informasjon får dere ved å ta kontakt 
på telefon 21 02 90 00 eller e-post 
kari.vanebo@nif.idrett.no  eller gå inn på 
www.helseogrehab.no. 
Søknadsfrist: 2. mai

• Rusmiddeldirektoratet
Man kan søke om tilskudd til gode nasjonale/regionale 
tiltak som er av rusmiddelforebyggende karakter. 
Det gis ikke tilskudd til:

• lokale tiltak
• tiltak som er rettet mot behandling eller pleie av

rusmiddelmisbrukere, herunder for- og ettervern 
• tilskudd til drift av sammenslutninger/organisasjoner

Søknadene behandles fortløpende, men det er en hoved-
tildeling i januar. Hvis dere ønsker å søke om støtte til 
lokale tiltak, kan dere ta kontakt med det regionale kom-
petansesenteret for rusmiddelproblematikk i regionen. 
Se også www.rusdir.no/frivillige/tilskudd/index.htm



�06

SPONSING AV UTSTYR, DRAKTER OSV.

• If …
Hver måned deler If ut idrettsutstyr for 5 000 kroner til 
trengende idrettslag. Hvis idrettslaget deres trenger nytt 
utstyr, så send en god begrunnelse til If via Internett. 
Det kan være baller, vester osv. Kanskje det ordner seg
raskere enn du tror! Mer informasjon finner dere på 
www.if.no
Søknadsfrist: løpende

• Statoil
Gjennom en samarbeidsavtale med Norges Idrettsforbund
og Olympiske Komité (NIF) ønsker Statoil å styrke idretts-
lagenes arbeid ved å dele ut gratis spillertrøyer til utvalgte
lag. Alle klubber som er tilsluttet Idrettsforbundet, og som 
driver med fotball, håndball, volleyball, innebandy eller
basketball med lag i aldersgruppen 13–16 år, kan søke om 
å få spillertrøyer. Det vil være to trekninger i året. Trøyene 
vil være merket med Statoil-logo foran og spiller-
nummer på ryggen. 
Søknadsfrist: 15. juni                                         
www.statoil.com/sponsor

• Coca-Cola Norge
Coca-Cola sponser en rekke lokale tiltak. Når Coca-Cola 
sponser idrett, legger selskapet hovedvekt på idretts-
greiner som når mange, dvs. breddeidrett. De som ønsker
å søke om et sponsorsamarbeid, må sende en skriftlig
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søknad til Coca-Cola Norge AS, så vil selskapet vurdere 
søknaden sammen med andre søknader. 
Søknaden sendes til:
Coca-Cola Norge AS
v/ Forbrukerkontakt
Postboks 460 
1471 Skårer
Søknadsfrist: løpende

• Ringnes
Ringnes er opptatt av at sponsoravtalene de har, skal 
passe sammen med firmaets produkter og merkevarer. 
Her er det bare kreativiteten som kan stoppe deg! 
Henvendelser om sponsing kan sendes på e-post til 
sponsorsjef@ringnes.no

• Coop
En viktig forutsetning for at Coop skal sponse et arrange-
ment, en begivenhet, et idrettslag eller en enkeltutøver, er
at det kan skapes aktiviteter rundt sponsoratet. Det betyr
at butikkene og de ansatte helst skal knyttes opp mot 
sponsoravtalene, slik at det skapes engasjement i hele 
organisasjonen. Et sponsorat bør innfri minst tre av
følgende mål:
1. Tilføre verdier til Coop som ikke kan oppnås gjennom 

tradisjonell reklame 
2. Skape salg i butikkene gjennom aktiviteter knyttet opp 

mot sponsoratet 
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3. Skape engasjement, stolthet og motivasjon blant Coops
ansatte 

4. Gi positive assosiasjoner til Coop 
5. Profilere og skape oppmerksomhet rundt Coop

Søknaden sendes til:
Coop Norge Dagligvare
Ole Fredrik Hauge
Postboks 21, Haugenstua
0915 Oslo
Tlf: 22 89 99 80
E-post: Ole.fredrik.hauge@nkl.coop.no                              
Søknadsfrist: løpende

• Kiwanis, Lions, Rotary, Odd Fellow
De forskjellige lokallagene har ulike støtteordninger. Noen
gir økonomisk støtte, og andre bidrar med transport, med
hjelpere til konkurranser og annet. Ta kontakt med de 
enkelte lokallagene.
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BARN OG UNGE

• Solofondet deler hvert år ut stipender til ungdom mellom
15 og 25 som har gode ideer. Det kan være ideer/
prosjekter innen egenetablering, kultur eller personlig
utvikling, men også sport eller andre typer for fritidssysler.
Hensikten er ikke å gjøre noen nyrike over natten, men å 
motivere til initiativ og pågangsmot.  
www.solofondet.no/

• STRAX-midler – NIF
Klubbene muligheter til å søke om støtte til tiltak
som kan styrke rekrutteringen av nye medlemmer og
redusere frafallet blant ungdommen. Maksimalt tilskudds-
beløp per tiltak er 5 000 kroner. Det er ingen søknadsfrist.
Søknadene behandles fortløpende til midlene er oppbrukt.
Det er begrensede krav til rapportering.

Det er ikke utarbeidet klare kriterier for hvilke tiltak som 
kan få støtte. Her er det med andre ord mulig å tenke 
utradisjonelt. Det er et mål at ungdom selv skal få mulig-
het til å sette i gang tiltak og få prøvd ut nye ideer. 
Alle idrettslag og grupper som er tilsluttet Norges 
Idrettsforbund og Olympiske Komité, kan søke. 
Søknaden sendes til idrettskretsen i hvert fylke. 
Spørsmål kan rettes til utviklingskonsulent Knut Songve i 
NIF på telefon 55 59 58 10 / 41 90 02 94 eller e-post: 
knut.songve@nif.idrett.no
Ingen søknadsfrist.
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• Prosjektstøtte til kulturarbeid i barne- og ungdoms-
organisasjoner
Støtteordningen ligger under Kulturdepartementet. 
Midlene skal gå til å styrke og stimulere kulturarbeid av, 
med og blant barn og unge i regi av landsomfattende 
barne- og ungdomsorganisasjoner.
Ordningen forvaltes av LNU, www.lnu.no 

• Nasjonalt arbeid generelt – prosjektstøtte
Utvikle barne- og ungdomsorganisasjoner. En prosjektstøt-
teordning i regi av Barne- og familiedepartementet (BFD). 
Alle støtteberettigede organisasjoner i BFD kan søke.
Kontakt fordelingsutvalget, Statens ungdoms- og adosjons-
kontor (SUAK) 22 24 25 93.                                      
Søknadsfrist: 1. november

• Nasjonalt arbeid generelt – driftsmidler
Støtte til norske barne- og ungdomsorganisasjoner. 
Driftstilskudd fra BFD. Alle BFD- støtteberettigede organi-
sasjoner i BFD kan søke.

Mer informasjon kan dere få fra fordelingsutvalget i SUAK.
Søknadsfrist: 1. september, eget søknadsskjema.
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• Frifond – Barn og unge
Alle som søker, må oppfylle følgende kriterier:
1. Dere må være en demokratisk organisasjon. 
2. Dere må ha et allmennyttig siktemål. 
3. Dere må ha kulturaktivitet som en del av virksomheten. 
4. Dere må arbeide for og med barn og unge under 26 år. 
5. Dere må arbeide i lokalmiljøet. 
6. Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år.
Søknadsfrist: løpende vurdering
Mer informasjon finner dere på www.frifond.no/hvem

INTEGRERING

• Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) og
noen særforbund deler ut midler til integrering av fysisk
og psykisk funksjonshemmede i idrettslagene.
Se www.nfif.no

• Antirasisme – UDI har flere ulike støtteordninger. Kontakt 
din egen fylkeskommune og be om mer informasjon.

• Idébanken som LNU organiserer, har ulike støtteordninger
til flerkulturelt arbeid.  Kontakt Landsrådet (LNU), telefon 
23 31 06 00 hvis dere ønsker mer informasjon.
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• Stiftelsen Sophies Minde
Deler ut midler til frivillige organisasjoner, foreninger og
lignende som gjennomfører/driver konkrete tiltak for
personer med funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og
støtteorganene. Tiltakene kan være  aktiviteter innen opp-
læring, hjelp til selvhjelp, idrett, kunst, teater, musikk, 
håndverk og lignende. Tilskudd for enkelttiltak er
begrenset oppad til 100 000 kroner. Søknadsskjema og
flere opplysninger fås ved henvendelse til: 
Stiftelsen Sophies Minde,
Trondheimsv. 132, 
0570 Oslo, 
tlf. 22 04 54 43, faks 22 37 85 41. 
Søknadsskjema kan også hentes ut på 
www.ssm.no
Søknadsfrist er 3. september (svar på søknadene vil 
bli gitt innen utgangen av oktober) 

• § 24-midler
Denne støtteordningen ligger innenfor Voksenopplærings-
midlene. Søknad sendes gjennom ISF (Idrettens 
Studieforbund) 
Serviceboks 1 Ullevål stadion
0840 Oslo
Tlf. 21 02 90 00
Søknadsfrist: 15. oktober
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• Benjamins minnefond
Alle ikke-profesjonelle i hele Norge kan søke om midler, 
det vil si barn, unge og voksne som driver frivillig og
ideelt arbeid. Dere kan søke om støtte til prosjekter som 
har et antirasistisk mål, og som søker å bedre forståelsen 
mellom ulike kulturer. Prosjekter kan være et arrangement
dere vil organisere nå, eller det kan være et arbeid som 
skal gå over tid. Dere kan søke om inntil 20 000 kroner.
Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av det dere 
har tenkt å gjøre, og hvem som skal gjøre det. Oppgi gode
grunner for at nettopp dette prosjektet bør støttes. Dere 
må legge ved et budsjett. Søknaden sender dere til: 
Benjamins minnefond,
Pb 244 Sentrum, 0103 Oslo. 
Eller send en e-post: post@benjaminsminnefond.no
Søknadsfrist: 15. mai 

• Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Sosial- og helsedirektoratet
www.shdir.no/index.db2?id=2282

• Prinsesse Märtha Louises fond – Det kongelige slott
Støtte til funksjonshemmede utøvere under 16 år. 
Søknad sendes til:
Det kongelige slott
Drammensveien 1
0010 Oslo
Tlf: 22 04 87 00
Søknadsfrist: 1. august 
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• Etat for rådssekretariater
Støtter prosjekter som omfatter funksjonshemmede 
deltakere fra flere enn tre fylker.  Mer informasjon får
dere fra: 
Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes 
organisasjoner
Pb. 8195 Dep
0034 Oslo
Man må søke gjennom NFI (Norges Funksjonshemmedes 
Idrettsforbund).
Søknadsfrist 15. januar

SPILLEMIDLER / OFFENTLIGE MIDLER

Skal dere søke om spillemidler, er det i første omgang kom-
munen dere skal ta kontakt med. Kommunene har egne fris-
ter for innlevering av spillemiddelsøknader, mens det er fel-
les frist 15. januar for innlevering til fylkeskommunene. Det
bør presiseres at henvendelser fra idretten til kommunen i
anleggsspørsmål bør gå gjennom idrettsrådet.
KKD på nett: 
http://xodin.dep.no/kkd/norsk/idrett/index-b-n-a.html 

KKD
Spillemidler til nærmiljøanlegg
Informasjon 2002 V-0795 B
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KKD
Søkerhefte – ved søknad om stønad av spillemidlene til 
anlegg for friluftsliv i fjellet V-0829 B 

KKD
Søkerhefte – Ved søknad om tilskudd av spillemidlene til 
anlegg for idrett og friluftsliv V-0827 B

KKD 
Søkerhefte for nærmiljøanlegg
Retningslinjer for søknad om spillemidler til nærmiljø-
anlegg 2002 V-0873 B

• Kommune
Kommunene har flere forskjellig tilskudd og støtteordninger
som er kjent for de fleste. Er dere likevel usikre på hva 
slags tilskudd og støtteordninger som finnes i de ulike 
kommunene, så ta kontakt med deres kommune, både 
kulturavdelinger og helse- og sosialavdelinger er da 
aktuelle.

• Fylkeskommune
Det er forskjellig hva de støtter. De kan blant annet ha 
driftstilskudd til fylkeskommunale anlegg. Ta kontakt med
de enkelte fylkeskommunene, både gjennom kultur-
avdelinger og gjennom helse- og sosialavdelinger.
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• LAM – lokale aktivitetsmidler
Dette er midler som fordeles gjennom idrettsrådet i hver
enkelt kommune. Midlene kommer fra Kultur- og kirkede-
partementet. Intensjonen med midlene er at de skal være 
en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger
og understøtte den frivillige aktiviteten rettet mot målgrup-
pen. Målgruppen er barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år). 
Idrettsforbundet, som har vært med på å legge retnings-
linjene for utdeling av midler, ønsker at ungdom skal prio-
riteres fremfor barn. Ordningen varierer fra idrettsråd til 
idrettsråd. Kontakt ditt idrettsråd for mer informasjon se 
www.idrett.no (lokale aktivitetslag).

LEGATER

Disse legatene er plukket ut fra Legathåndboken. Dette er de
legatene som vi synes best kan vinkles opp mot idrett. Det
finnes sikkert flere muligheter; dette er bare et forsøk på å
lage et lite utvalg. Mer informasjon finner dere i
Legathåndboken, som også kan lånes på biblioteket.

• Stiftelsen Thomas Fearnly, Heddy og Nils Astrup 
– gir støtte til allmennyttige formål                                

• Stiftelsen Barn av Jordens Fond 
– skal fremme barns, spesielt flyktningbarns oppvekstvil-

kår, livskvalitet, rettigheter og helse
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• Dag Gulbrandsens minnefond 
– arbeid for barn i vanskelige livssituasjoner

• Inga og Andreas Wetters hjelpe- og støttefond 
– allmennyttige formål

• Rusmiddeldirektoratets støtte 
– tilskudd til rusforebyggende tiltak

• Jørgen F. Bonnevie Ringnes’ minnefond 
– støtter prosjekter som fremmer formål som kan bidra 

til utbredelse av rettferdighet, forståelse og likhet 
mellom  mennesker og samfunn

• Karen og Johan Norlies legat 
– organisasjoner og institusjoner som driver helsemessig

forebyggende arbeid eller omsorg

• O. Kavli og Knut Kavlis allmennyttige fond 
– humanitære og kulturelle formål 

• Cristian Randulf Bulls stiftelse 
– tiltak av sosial, humanitær, idrettslig eller samfunns-

messige art m.m.

• Hans Thomas Grams stiftelse 
– tiltak av sosial, humanitær, idrettslig eller samfunns-

messige art m.m.
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• Hans Herman Horns stiftelse 
– tiltak av sosial, humanitær, idrettslig eller samfunns-

messige art m.m.

• Marit Nathalie Thomes stiftelse 
– samfunnsnyttige formål, utdanning, samt bidrag til 

humanitære og ideelle organisasjoner

UTDANNING/UTVIKLING

• Voksenopplæringsmidler
Voksenopplæringsmidler skal bidra til at mennesker i 
voksen alder skal kunne tilegne seg kunnskap, innsikt og
ferdigheter i tilknytning til f.eks. idrett. Slik at de kan mes-
tre de krav som stilles innenfor idretten til en hver tid.
Idrettens Studieforbund (ISF) sentralt fordeler midlene. 
Det finnes ulike former for tilskudd til voksenopplæring i 
henhold til loven. Følgende midler finnes: voksenopplæ-
ringskurs (§19), Særlige målgrupper og pedagogisk utvik-
lingsarbeid (§24) er nærmere omtalt tidligere i oversikten, 
reisestipend.
Kontakt ISF for nærmere informasjon.
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• Storebrand – «Du kan»
Aktiviteter som er knyttet til miljø og samfunn, utdannelse
og utvikling, liv og helse samt annet som kan gi 
Storebrands kunder merverdi, vil bli prioritert ved tilde-
ling av midler. Målet med «Du kan»- konkurransen er å 
bidra til å få satt i gang fremtidsrettede prosjekter som 
det ellers kanskje ikke ville blitt noe av. Aktiviteter som 
Storebrand støtter, skal preges av mot og evne til å tenke 
nytt og annerledes.
Søknad må sendes på eget skjema
www.storebrand.no/dukan                                              

INTERNASJONALT

BARN OG UNGE

• Fordelingsutvalget: Internasjonal prosjektstøtte
Forvaltes av BUFA (Barne-, ungdoms- og familieforvalt-
ningen). For å kunne søke om støtte må organisasjonen 
være godkjent av Fordelingsutvalget. Støtte gis til arrange-
menter i Norge med internasjonal deltakelse (fra utenfor
Norden), for eksempel ledertreningsseminarer, møter, 
konferanser og delegasjonsbesøk. 
Nettsider: 
www.fordelingsutvalget.no/regelverket.html
Søknadsfrist: 1. november for prosjekter som gjennom-
føres året etter.
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• Fordelingsutvalget: Internasjonal grunnstøtte
Forvaltes av BUFA. For å kunne søke om støtte må organi-
sasjonen være godkjent av Fordelingsutvalget. Støtte gis 
etterskuddsvis på bakgrunn av aktiviteter som allerede 
har vært avholdt, og beregnes etter et spesielt poeng-
givingssystem. 
Nettsider: 
www.fordelingsutvalget.no/regelverket.html
Søknadsfrist: 1. september

• NUK (Nordisk Ungdomskomité: organisasjonsstøtte)
Forvaltes av Nordisk Ungdomskomité. Støtter aktiviteter
som har mål om å utvikle det nordiske samarbeidet. 
Støtten gis til organisasjoner som fremmer den nordiske 
samarbeidsstrukturen. Nettsider: 
http://valhalla.norden.org/info/institutioner/nordisk_mv/
nuk.html
Søknadsfrist: 30. september

• NUK: prosjektstøtte
Forvaltes av Nordisk Ungdomskomité. Støtte kan bevilges 
til samarbeid mellom nordiske barne- og ungdomsorgani-
sasjoner, foreninger og andre grupper som arbeider for, 
med og blant barn og ungdom i minst tre land eller selv-
styrte områder. Prosjektet må gjennomføres i Norden, 
men det er mulig å få støtte til samarbeid med Nordens 
nær områder. Det er to søknadsfrister i året, 28. (29) 
februar og 30. september, men det vil snart bli fire frister
i året: 1. februar, 1. april, 1. september og 1. november. 
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Følg med på Nordisk Ministerråds hjemmeside. Nettsider: 
http://valhalla.norden.org/info/institutioner/nordisk_mv/
nuk.html

• Det europeiske ungdomsfondet
Administreres av Europarådet. Fondet yter tilskudd til ung-
domsaktiviteter på tvers av landegrensene i Europa, og
arbeider for fred, forståelse og samarbeid mellom Europas
og verdens nasjoner. Fondet støtter både internasjonale 
møter for ungdom eller ungdomsledere og produksjon av
dokumentasjon og informasjonsmateriell om ungdoms-
spørsmål. 
Nettsted: www.coe.fr/youth - klikk deg videre inn på Sport

• 1 % Solidarity Fund
Administreres av European Youth Forum. Regionale ung-
domsorganisasjoner kan søke om midler fra fondet, eller
tre eller flere nasjonale ungdomsorganisasjoner fra ulike 
land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midtøsten. Det gis 
støtte til utvikling av ungdomssamarbeid og arbeid med 
prosjekter som gjelder arbeidsløshet, utdannelse, helse, 
interkulturell forståelse, menneskerettigheter, demokrati 
og miljø. 
Mer informasjon: Christopher Williams i European Youth 
Forum, e-post: christopher.williams@youthforum.org
telefon: +32-2-2869425
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• Europarådets støtteordning for reisestøtte
Dette er en støtteordning i regi av Europarådets ungdoms-
direktorat, det såkalte «Mobility Fund». Alle «grupper» 
kan søke (lokallag etc.) om støtte til reisekostnader, men 
bare til reiser med tog. Ingen søknadsfrist, ikke eget 
skjema. Ønsker du mer informasjon og eventuell søknad 
sendes til:
Europarådets ungdomsdirektorat i Strasbourg, 
tel. +33 388 4123 00 eller kontakt LNU.

• Ung i Europa (2000–2006)
Formål: La unge mennesker få kunnskap og utvikle seg
gjennom utveksling, frivillig arbeid og lokale ungdoms-
prosjekter. Det er seks søknadsfrister i året.
Budsjett: 520 millioner euro

Ung i Europa består av fem tiltak:
1 Gruppeutveksling
2 Volontørtjeneste
3 Lokale ungdomsprosjekter
4 Samarbeid med andre EU-program
5 Opplæring, informasjon og nettverk

Nettsider: www.ungieuropa.net/
Norsk kontakt:
Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen
Kontaktperson: Erik Langbråten
Telefon: 22 24 20 19
E-post: erik.langbraten@bufa.no 
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• Ungdomsbevilgningen Nord–Sør
Støtten forvaltes av LNU. Det gis støtte til aktiviteter med 
partnerorganisasjon i Latin-Amerika, Midtøsten, Afrika og
Asia. Aktiviteten kan gjennomføres av lokal- eller regional-
ledd, men søknaden skal fremmes av nasjonalleddet.
Nettsider: www.ungnett.org/pages/direct.asp?nr=299
Søknadsfrister: 1. desember og 1. mars, eventuelle 
restmidler 1. september

• Informasjons- og utvekslingsstøtte
Forvaltes av Vennskap Nord–Sør. Støtte til kontakt mellom
lokalsamfunn i Norge og i sørlige land. 
Nettsider: http://vennskap.no/
Søknadsfrist: 1. desember for prosjekter som gjennom-
føres året etter

HELSE

• Programme of Community Action in the Field of Public 
Health (2003–2008) – EU
Støtteordning/prosjektmidler som gis til store prosjekter
som gjelder blant annet helseproblemer. Det er mest 
aktuelt å søke på disse midlene for NIF eller særforbun-
dene. Mer informasjon fås på: 
www.europa.eu.int/comm/health/ph_programme/
howtoapply/How_to_apply_entm
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• Global Public Health Programme (2003–2008)
Global Public Health Programme er EUs nye helsepro-
gram. Programmet skal blant annet overta etter noen av
de åtte helseprosjektene som ble avsluttet i 2002. 

Prosjektet vil fokusere på tre hovedområder:
1. Forbedring av helseinformasjon og kunnskap gjennom

enkel informasjon til brukere, politikere og helsemyn-
digheter

2. Opprettelse av en effektiv og rask tilbakemeldingstje-
neste slik at man raskt kan møte store helseproble-
mer. 

3. Påvirke helseinstitusjoner gjennom effektive helsefrem-
mende og sykdomsforebyggende tiltak

Budsjett: 
312 millioner euro er bevilget til dette 
prosjektet over en seksårsperiode

• Programme of Community action in the field of public 
health (2003–2008)
Informasjon finnes på EUs nettesteder, under helse.
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UTDANNING

• Balkanmidlene 2003 
LNU gir støtte til barne- og ungdomsorganisasjoners 
prosjektsamarbeid med organisasjoner på Vest-Balkan. 
Det tas forbehold om bevilgninger fra Utenriksdeparte-
mentet til LNU. Balkanmidlene skal gi støtte til prosjekt
samarbeid med partnere i Albania, Bosnia-Hercegovina, 
Den føderale republikken Jugoslavia (Serbia, Montenegro 
og Kosovoprovinsen), Kroatia og Makedonia. 
www.lnu.no.balkanmidlene 
Kontaktperson: Håvard Bjerke (havard.bjerke@lnu.no) 
i LNU på tlf. 23 31 05 83.
Søknadsfrist: 4. april

• Sokrates (2000–2006) 
Programmet har som formål å styrke mobilitet på utdan-
ningssektoren i Europa gjennom å støtte samarbeid 
mellom europeiske utdanningsinstitusjoner. Programmet 
har tiltak for alle utdanningstyper og -nivåer, fra barne-
hage til universitet. 30 land, inkludert Norge, deltar. 
Ytterligere informasjon kan dere få fra:
SIU – Senter for internasjonalt universitetssamarbeid,
tlf: 55 30 88 00 faks: 55 30 88 01
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• Leonardo da Vinci (2000–2006) 
Leonardo da Vinci er EUs program for yrkes- og profe-
sjonsrettet opplæring på alle nivåer og for alle sektorer. 
Programmet skal bidra til et mer effektivt og konkurranse
dyktig næringsliv og økt sysselsetting gjennom å styrke 
kvaliteten i yrkes- og profesjonsopplæringen på alle 
sektorer. 
Ytterligere informasjon kan fås fra:
LEONARDO NCU Norge,
Teknologisk institutt,
Postboks 2608 St. Hanshaugen,
N-0131 OSLO
Telefon: 22 20 18 00
E-post: leonardo@teknologisk.no

SPORT

• Teater og Dans i Norden
Dekker området scenekunst, teater, dans og opera/ 
musikkteater. Teater og Dans i Norden arrangerer
videreutdannelse og symposier og inviterer til samarbeid 
med beslektede organisasjoner. Det kan søkes om støtte 
til gjesteansettelser og samarbeidsprosjekter mellom de 
nordiske landene. 
Søknadsfrister: 15. januar, 15. april og 15. oktober
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• Nordisk idrettssamarbeid
Gir støtte til reise og opphold for vestnordiske deltagere 
på idrettsstevner og andre arrangementer i Øst-Norden.
Søknadsfrist: Kontakt idrettsforbundet

• «European Year of education through sports 2004» 
(EYES 2004) 
Program/prosjekter gjennom EUs European Sports Forum,
som er under utvikling. 
Kontakt tor.anders.hanssen@nif.idrett.no 
(NIFs internasjonale avdeling)

TOPPIDRETT

OLYMPIC SOLIDARITY

I inneværende 4-årsperiode (2001-04) kan samtlige av ver-
dens 199 olympiske komiteer søke om økonomisk bistand
fra Olympic Solidarity (IOCs utviklingsavdeling) innenfor 21
ulike prosjektområder.

Disse områdene består i stikkords form av følgende: 

- OL-forberedelser
- Forberedelser til deltagelse i kontinentale leker

(for eksempel EYOF)
- Administrativ assistanse
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- NOK aktiviteter
- NOK spesielle aktiviteter
- Talentutvikling
- Trenerkurs
- Trenerstipend
- IT utstyr
- Sportsadministrator program
- OL-deltagelse
- Idrettsmedisin
- Idrett og miljø
- Kvinner og idrett
- IOA-deltagelse
- Sport for All (bl. a. Olympic Day Run)
- NOA-sesjoner
- Olympiske museer

Det er kun olympiske komiteer som kan søke om denne
type midler fra Olympic Solidarity. Utfyllende opplysninger
om søknadsprosedyrer etc. kan fås hos rådgiver Armand
Carlsen i NIFs internasjonale avdeling (kontortid tirsdag og
onsdag). 
Telefon: 21 02 90 00 
E-post: armand.carlsen@nif.idrett.no 
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