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Friluftslivets år 2015. Informasjon om tilskuddsordning.

Med vedtaket av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv i august 2013 ble det besluttet at 2015 skal 

markeres som Friluftslivets år. 

I den forbindelse er det etablert en særskilt tilskuddsordning med en ramme på 15 millioner kroner. 

Tilskuddsordningen skal sikre mulighet til langtidsplanlegging og økonomisk forutsigbarhet slik at 

landsdekkende organisasjoner får mulighet til å planlegge og gjennomføre større, koordinerte 

friluftslivssatsinger som involverer store deler av organisasjonenes regionale og lokale apparat. 

Tilskuddsordningen skal bidra til at målene for Friluftslivets år oppnås, og skal bidra til at det 

gjennomføres en nasjonal satsing med friluftslivsaktiviteter gjennom hele året i hele landet. Det 

overordnede målet for Friluftslivets år er å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og at året skal gi varige 

resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Det er også et mål at året 

skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse.

Informasjon om og kriterier for tilskuddsordningen er nå klare og følger vedlagt. Frist for å søke om 

tilskudd er 10.juni 2014 kl. 15.00. Det skal søkes gjennom Miljødirektoratets elektroniske 

søknadssenter; https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/. Søknadsskjema er ikke klart ennå, 

men vil bli lagt ut i søknadssenteret om kort tid. Nærmere informasjon om søknadsordningen vil 

også bli å finne i søknadssenteret.

Vi ber om at adressatene som representerer paraplyorganisasjoner formidler denne informasjonen

videre til sine landsdekkende medlemsorganisasjoner. 

Informasjon om Friluftslivets år 2015 og om tilskuddsordningen vil også bli gitt i et møte som 

Friluftslivets fellesorganisasjon vil invitere adressatene til i nærmeste framtid.
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