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Støtteordningen for Frivillighetens år 2022 
 
 
Støtteordningen skal stimulere til lokal aktivitet og gi Norges frivillige ryddemiljø muligheten til å 
bidra til Frivillighetens år 2022. 
 
Hvem kan søke? 
Støtteordningen er åpen for alle som ønsker å organisere og/eller gjennomføre aktiviteter knyttet til 
frivillig opprydding lokalt i 2022. 
 
Hva kan det søkes støtte til? 
Det kan søkes om støtte til alle typer frivillige ryddeaksjoner uansett om disse finner sted langs 
kysten, i innlandet langs vassdrag og innsjøer, under vann eller i skog og mark. 
 
Lokale ryddeaksjoner som er åpne for påmelding fra publikum og som markedsføres bredt vil 
prioriteres. 
 
Det kan også søkes om midler til andre aktiviteter som er relatert til opprydding av eierløs 
plastforsøpling og annen eierløs forsøpling, forebygging av forsøpling og tiltak som bidrar til frivillig 
innsats, for eksempel: 

• utstillinger 
• stands 
• foredrag 
• seminarer 
• verksteder 
• debatter 

 
Midlene kan benyttes til konkrete utgifter som blant annet: 

• prosjektledelse 
• transport av frivillige 
• utsetting av konteinere 
• henting/transport av avfall 
• innlevering/behandling av avfall 
• servering 
• lokalleie 
• teknikk 
• markedsføring 

 
NB! Ryddeutstyr kan hentes gratis over hele landet eller bestilles fra Hold Norge Rent. Se Rydde for 
ditt nærmeste hentested for ryddeutstyr: https://ryddenorge.no. 
 
Kriterier 

1. Søkere må ha organisasjonsnummer. 
2. Minstebeløp for søknader er kr. 5 000, og det kan søkes om støtte på inntil kr. 75 000. 
3. Frivillige og ideelle lag, foreninger, organisasjoner og stiftelser kan søke om fullfinansiering. 

Øvrige må stille med 50 % egenandel. 
4. Søknader må inneholde et komplett budsjett inkludert oversikt over alle inntektskilder. 
5. Alle aktiviteter som får støtte, skal registreres i Hold Norge Rents arrangementskalender. 



 
 

 

6. Ryddeaksjoner som får støtte, skal registreres i Rydde. 
7. For ryddeaksjoner skal forurenser betaler-prinsippet ligge til grunn, og søppelet som ryddes 

skal være eierløst. 
8. Aktivitetene skal gjennomføres innen utgangen av september 2022. 
9. Søknader må sendes via Hold Norge Rents elektroniske søknadsskjema. 

 
Videre gjelder følgende vilkår knyttet til alle oppryddingsprosjekter: 

1. Tiltaket skal gjennomføres i henhold til gjeldende lovverk og må blant annet være i tråd med 
bestemmelser om vern og ferdselsforbud. 

2. Tiltaket må legges opp slik at det i minst mulig grad skader plante- og dyreliv og miljøet.  
3. Sikkerheten til alle som deltar må ivaretas på eget ansvar. 

 
Utbetaling 
For innvilget støtte opp til kr. 25 000 utbetales midlene ved innvilgelse av søknaden. For beløp over 
kr. 25 000 utbetales halvparten ved innvilgelse av søknaden og halvparten etter innsendt rapport. 
 
Rapporteringskrav 

1. Rapporteringsfristen er 31. oktober 2022. 
2. For ryddeaksjoner skal antall kilo innsamlet avfall og antall frivillige som deltok være 

registrert i Rydde ved rapportering. 
3. Alle utgifter må kunne dokumenteres ved rapportering, og for støttebeløp fra kr. 25 000 og 

oppover, må dokumenttasjon legges ved rapporten. 
4. Rapportering skal skje via Hold Norge Rents elektroniske rapporteringsskjema. 

 
Trenger du hjelp? 
Ta kontakt med Hold Norge Rent på post@holdnorgerent.no. 


