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Indre Fosen kommune
Kulturutvalgets pott

1. desember Prosjekter som stimulerer til et mangfoldig 
kulturliv. Ikke drift.

Indre Fosen kommune
Kulturmidler musikk og teater

Fordeles i forhold til 
medlemstall og aktivitet

Tilskuddsportalen IFK Forvaltes av musikk- og teaterrådet i IFK

Indre Fosen kommune
Kulturfondet i Indre Fosen

1. desember Prosjekter som stimulerer til et mangfoldig 
kulturliv. Ikke drift. Nyskaping. 

Spelhåndboka
Finansiering og støtte

Veldig god oversikt over 
mulige støtteordninger

Trøndelag fylkeskommune
1) Løpende
2 og 3) 01.04 og 01.10

Kulturtilskudd Tre nivåer 1) 25.000,-
2) 250.000,-
3) 400.000,-

Kulturrådet
Amatørteateraktivitet i grupper

02.03 og 02.09 Amatørteateraktivitet i 
grupper

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de 
økonomiske rammene for frivillig 
amatørteateraktivitet blant voksne og bidra til 
økt aktivitet i amatørteaterfeltet.

Kulturrådet
Historiske spel

November/desember Historiske spel Tilskuddsordningen er prosjektmidler som skal 
bidra til utvikling av nye spel og gi etablerte spel 
mulighet til kontinuitet og økt kvalitet. 
Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke 
kulturaktiviteten og egenidentiteten i 
lokalsamfunnet. Spelaktiviteten skal inkludere 
og stimulere til bred deltakelse.

Inntil 300.000,-

Kulturdepartementet Løpende Gaveforsterkning

file:///C:/Users/0612so/Desktop/Kulturutvalgets pott.pdf
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kultur-natur-og-fritid/soke-tilskudd/
file:///C:/Users/0612so/Desktop/KULTURFONDET.pdf
https://spelhandboka.no/finansiering-stotte/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/kulturtilskudd/
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/amatorteateraktivitet-i-grupper
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/historiske-spel-og-friluftsspel
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer--gaveforsterkningsordningen-for-kunst--og-kulturformal/id2467422/
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FRIFOND TEATER Åpen støtteordning, krever medlemmer under 26 år. 

Gjennom Frifond kan grupper med minst tre personer 

søke om inntil 40 000 kroner til små og store 

prosjekter. For eksempel bygge noe i nærmiljøet, lage 

et arrangement eller starte et band.

Inntil 40 000,-

Frifond organisasjon

For teatergrupper i Frilynt Norge.

(Ingen medlemmer i indre Fosen kommune)

Gjensidigestiftelsen 15. september. Samfunnsnyttige formål

Sparebank 1 SMN stiftelsen 1. mars, 

1. juni

1. september

1. desember.

10 000,-

Trafo

Søkere 16-22 år. Inntil 10 000,- for 

prosjekt

Fritt ord

Løpende frister Støtter diverse teaterprosjekt og manusutvikling som

bidrar til å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst 

og kultur. Tiltakene som støttes skal komme allmenn-

heten til gode og være offentlig tilgjengelige.

Dramatikerforbundets stipend

Studieforbundet kultur & tradisjon Må være medlem i en av medlemsorganisasjonene 

for å kunne søke voksenopplæringsmidler gjennom 

Studieforbundet, f.eks. NATF, NUL, Frilynt…

125,- pr. time 

m/lærer, 50,- uten 

lærer

https://www.frifond.no/sok-om-stotte/?id=2
https://frilynt.no/om-frilynt/
https://www.gjensidigestiftelsen.no/om-gjensidigestiftelsen/
https://smn.sponsorportalen.sparebank1.no/samfunnsutbytte/minsoknad
https://www.trafo.no/soknad/pengesoknad/
https://frittord.no/nb/sok-stotte/hva-stotter-vi
https://dramatiker.no/vederlag/
https://www.kulturogtradisjon.no/tilskudd


En god prosjektbeskrivelse/søknad

Prosjektbeskrivelsen bør si noe om:

• Prosjektets innhold 

• hva skal dere gjøre? det viktigste først – hva er kjernen i prosjektet?

• mål for prosjektet – hva vil dere oppnå?

• Prosjektets formål og bakgrunn 

• hvorfor skal dere gjøre det? hvorfor er dette viktig?

• står prosjektet i en større sammenheng/kontekst?

• Gjennomføring 

• hvordan skal dere gjøre det 

• hva som trengs for å få det til 

• kunstneriske, faglige, tekniske, praktiske, økonomiske ressurser – budsjett og finansieringsplan

• Eventuelt spesielle ting som nevnes i utlysningen på den ordningen du søker

• hvordan er prosjektet deres relevant for ordningen? Kan måtte skrive litt ulikt til ulike tilskuddsgivere

Stopp i tide – kort er gjerne det beste!

Få gjerne noen som ikke kjenner prosjektet til å lese gjennom prosjektbeskrivelsen. 


