Kostholdsatsing i frivillige organisasjoner - kriterier søknadsramme
Gjensidigestiftelsen ønsker å stimulere frivillige organisasjoner til å utvikle og videreføre
nasjonale kostholdsprosjektet som bidrar til at befolkningen får et bedre kosthold og mer
måltidsglede. Søknadsrammen er på 14 millioner kroner. Hensikten med midlene er å styrke
organisasjoners arbeid på feltet og bidra til varige endringer i kosthold.
Mål for søknadsrammen
Bidra til sunnere kosthold og mer måltidsglede hos barn, ungdom og eldre. Bidra til at flere
velger et sunt kosthold.
Hvem kan få støtte
Frivillige organisasjoner og stiftelser som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om
prosjektmidler. Målgruppene for prosjektene kan innbefatte barn, unge, voksne og eldre. Det
kan søkes om prosjektmidler i inntil tre år.
Det kan søkes om støtte til prosjekter som bedrer kostholdet i befolkningen på ulike måter,
som for eksempel:
- utvikling av materiell, kurskonsepter og opplæringspakker
- spredning og videreutvikling av etablerte tiltak
- pilotutvikling
- innkjøp av utstyr
- annet som bidrar til at flere får et bedre kosthold og opplever mer måltidsglede
Følgende prosjekter prioriteres:
- prosjekter som forsøker å nå grupper som tradisjonelt ikke nås gjennom eksisterende
tiltak på området.
- prosjekter som fremmer samarbeid med andre organisasjoner og på tvers av sektorer,
gjerne også næringslivet.
- Det er en styrke for prosjektet hvis organisasjonen bidrar med egenandeler i
finansieringen av prosjektet. Frivillig innsats teller også positivt.
Krav til søker:
- organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret1
- prosjektet må basere seg på nasjonale kostholdsråd og anbefalinger2
- søknaden må vise til planer for bærekraftig effekt, også etter at prosjektperioden er
over
- søkes det samlet sett om midler til utstyr og produkter over 300 000 kroner, skal
tilbud fra leverandører være vedlagt

Organisasjoner som innvilges midler forplikter seg til å følge rapporteringsvilkårene til
Gjensidigestiftelsen, samt å bidra i erfaringsutveksling og kompetanseheving på tvers av
mottakerorganisasjonene.
Søknadsfrist er 15. september og offentliggjøring av mottakere skjer senest medio desember.
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https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet

