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Realiser gode prosjekter
Tilskuddsportalen er en informasjonstjeneste for aktivt arbeid med tilskudd.
Tilskuddsportalen gir deg nyheter om
tilskudd, og har en søkbar katalog med
nærmere 3.000 tilskuddsordninger.

Du kan dessuten samhandle og
kommunisere med andre i ditt nettverk på
en enkel og inspirerende måte.

Tjenesten gjør at du enkelt kan finne riktig
ordning for ditt prosjekt. Du kan bli direkte
varslet om viktige endringer og søknadsfrister.

Tilskuddsportalen
Tilskuddsportalen gir deg oppdatert og
nøyaktig informasjon om støtteordninger
som er søkbare for norske aktører.
Mange norske kommuner, organisasjoner,
næringshager og forskere benytter
Tilskuddsportalen for å øke ekstern
finansiering av viktige oppgaver.
Tjenesten leveres i to versjoner.

Premium-versjonen av Tilskuddsportalen
er for kommunens administrasjon, organisasjoner, bedrifter, forskere og næringshager. Den andre modulen gir lag og
foreninger gratis tilgang dersom
kommunen abonnerer, og er optimalisert
for samhandling mellom den enkelte
kommune og frivilligheten.

Hva får du med et abonnement?
Tilskuddsportalen følger med på alle
tilskuddene for brukeren og leter alltid
etter nye. Tilskuddsportalen skaper
oversikt og orden i tilskuddsjungelen og gir
dermed tidsbesparelser.
Viste du at...
• du får et månedlig nyhetsbrev med tips
og søknadsfrister?
• portalen gir tilgang til ca. 3000 tilskudd?
• du blir varslet når favorittilskuddene dine
blir oppdatert?
• du blir varslet i forkant av viktige
søknadsfrister?
• du kan dele tilskuddsordninger og
nyheter med kollegaer, direkte i
Tilskuddportalen?

Samhandling og arbeid i
lukket nettverk
I Tilskuddsportalen kan man være bruker
alene eller man kan jobbe i et stort
nettverk, enten med felles mål og
oppgaver, eller som et kollegium som
jobber på ulike geografiske steder.
Du kan samle all dialog og bedre
samhandling med kollegaer. Dere kan
arbeide i grupper med prosjekter, lagre
informasjon og artikler eller tipse
nettverket om viktige begivenheter.

Bedrifter og næringshager

Organisasjoner

Bedrifter, næringshager, forskere og gründere benytter Tilskuddsportalen til å realisere ideer og visjoner. I Tilskuddsportalen
finnes mange gode ordninger for forskning,
utvikling, innovasjon og
generelt prosjekter som er nyttig for miljø
og samfunn. Tilskuddsportalen har tilskudd
og nyheter fra EU, norske og internasjonale midler - både private og
offentlig. For næringshager og kunnskapsparker vil en kombinasjon av tilskudds
-kursene våre, rådgivning og tilgang til
tilskuddsordninger gi nyttig
kompetanse, inspirasjon og oversikt. Dette
vil i neste instans de underliggende
bedriftene ha stor nytte av.

Ideelle organisasjoner, stiftelser, og
medlemsorganisasjoner benytter
Tilskuddsportalen for å orientere seg
best mulig om nyheter innen norske og
internasjonale tilskudd. Organisasjoner
kan utvikle en aktiv kultur for arbeid med
tilskudd, lokalt og sentralt.
Tilskuddsportalen er tilrettelagt for deling
av tips og erfaringer mellom lokale lag og
mellom administrasjonen og regionene.

Noen hyggelige referanser:

“Kurs i Tilskuddsportalen ga deltakerne et
positivt løft og inspirasjon i sitt arbeidet
for å skaffe midler til sin forening”
- Mette Nerlie, idrettskonsulent i
Sandefjord kommune
“Vi hadde en veldig fin dag som
ga mange nye ideer og ikke minst
inspirasjon. Nå må vi bare finne tid
til å bruke det gode verktøy:-)”
- Irene Kingswick, generalsekretær i ROS,
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
“Kursholder viste oss mangfoldet av
muligheter og inspirerte til å tenke nytt
og kreativt i søknadsprosessen.”
- Haldis Bjerva Watson, Telemark
Turist- forening
“Tilskuddsportalen er en unik tjeneste
som samler alle tilskuddsordninger i en
søkbar og kontinuerlig oppdatert database, rammet inn i et intuitivt grensesnitt.
Svært enkel i bruk både for administrator
og bruker. Mulighetene og verktøyet er
der – det er egentlig bare opp til deg selv
og bedriften”
- Sindre Vinje, Folkehøgskolerådet

Vi tar gjerne en uforpliktende samtale
om dine kursbehov.

“En av mine leveregler er å ALLTID gi ros
når er fortjent og å gi mild og konstruktiv
ris når det kanskje er det som føles mest
nærliggende å gjøre. Jeg tillater meg
derfor å komme med de beste tilbakemeldinger mulig, ja han fortjener all den
ros tenkelig, når det gjelder Jonny
Lukassen og hans besøk her hos oss i
går ettermiddag/kveld. Jonny loset oss
gjennom de ulike sidene ved materien
«tilskudd – as a purpose of survival»; han
var konkret, tydelig og en flott pedagog.
Heia Jonny!”
- Anne Elisabet Askeland, Samfunns og
utviklingssjef Bokn kommune
«Tilskuddsportalen fra Scan4news er et
verktøy alle foreninger burde ha tilgang
til. Man får oversikt over tilskuddsordninger de fleste aldri har hørt om, og
den nye versjonen inneholder i tillegg et
glitrende verktøy for deling av informasjon på tvers av organisasjonene. Her
kan man opprette grupper, foreslå prosjekter og invitere til samarbeid med
andre i nettverket. For de frivillige organisasjonene er det tre ting vi aldri har nok
av: Tid, penger og ildsjeler.»
–Mona Bentzen Fylkesleder ADHD Norge
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