Sparebankstiftelsene
- gjør en forskjell
Til lag og foreninger i Hallingdal og Valdres
Webinar om gave til drift!
Utarbeidet av Øystein Walle til webinar januar 2022
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Sparebankstiftelser i Norge 2021

Sparebankstiftelsen Hallingdal
11. størst i Norge med en egenkapital
på 958.177.000kr i 2021.

Sparebankstiftelsen Øystre Slidre
Eier 11,5% av SpareBank 1 Hallingdal
Valdres og har en egenkapital på
119.377.000kr i 2021.

Gaver fra Sparebankstiftelsene til
våre lokalsamfunn i 2021
Sparebankstiftelsen Hallingdal har bevilget 11.973.000kr til prosjekter.
Sparebankstiftelsen Øystre Slidre har bevilget 1.693.000kr til prosjekter.
Sparebankstiftelsen Hallingdal har gitt gaver på 1.034.695kr til løypekjøring.
Sparebankstiftelsen Hallingdal har gitt gaver på 884.000kr til drift.
Sparebankstiftelsen Hallingdal har gitt gaver på 450.000kr til koronahjelp.
Sparebankstiftelsen Øystre Slidre har gitt gaver på 338.000kr til løypekjøring,
breddegaver og driftstilskudd.
Koronagave på 2.000.000kr til turistkontorene i Hallingdal og Valdres, april 2021

Samlede tildelinger for 2021 er 18.372.695kr

Gaveordninger 2022
• Drift av løypelag

•

Sparebankstiftelsen Hallingdal har en ordning for løypelag som kan søke om gave til drift av
skiløyper i Hallingdal og Valdres. Denne er lik som tidligere år. Løypelagene får en fast årlig
sum for antall KM de har i løypenettet sitt. Det er stort sett de samme løypelagene som får
støtte hvert år. De har fått en e-post om forenklet søknad i 2022. Ved å svare på e-posten vil
de være med i 2022 tildelingen. Om det er løypelag der ute som ikke har fått e-post, eller som
har endringer i driften må disse søke via vår portal:
https://www.sparebankstiftelsenhallingdal.no/soknad/ De må velge skjema for løypelag.
Løypelag i Øystre Slidre Kommune søker gave til drift fra nettsiden til Øystre Slidre.

•

Stiftelsen kan yte gave til løypelag som har store kostnader knyttet til opprydding etter
trenedfall og skader på lysanlegg i forbindelse med stormen i november 2021. Disse må søke
via lenken over og velge søknadsskjema for prosjekter. Her er det ingen søknadsfrist

•

Løypelag kan også søke til sommer-utvikling i løypenettet. Her er det ingen søknadsfrist. Dere
får tilsendt ny lenke til webinar om
dette som ble holdt høsten 2021.

Gaveordninger 2022
•

Drift av lag og foreninger
Både Sparebankstiftelsen Øystre Slidre og Sparebankstiftelsen Hallingdal har en ordning hvor
lag og foreninger kan søke om gave til drift for 2022. Dette gjelder mange typer lag med
aktiviteter rettet mot unge som korps, Røde Kors, idrettslag, kor, friluftsgrupper, 4H og
lignende. Men bredden i søknader er stor, og de fleste som søker får et lite bidrag. Lag i
ordningen vil få minimum 5.000kr til drift. De større idrettslagene fikk i fjor 25.000kr i støtte til
drift. Her kan du se hvem som ble tildelt hvor mye i 2021:
https://www.sparebankstiftelsenhallingdal.no/tildelinger/drift/

•

Sparebankstiftelsene yter gave til drift. Dette er ikke sponsorvirksomhet. Sponsoravtaler med
SpareBank 1 Hallingdal Valdres er direkte avtaler mellom laget og banken.

•

Vi ønsker at de store idrettslagene kun søker på hovedgruppenivå. Vi ønsker at hovedlaget
fordeler pengene til undergruppene hvor behovet er størst. Men hvis du er usikker på om
hovedlaget har sendt inn søknad kan undergrupper kontakte oss for å høre hvordan de skal
forholde seg.

Søknad om gave til drift frist 1. februar
Søknadsskjema finner du på våre nettsider:

https://www.sparebankstiftelsenhallingdal.no/soknad/

Det er lav terskel for å få tildelt gave i denne søknadsrunden. Tips gjerne andre om ordningen. Ditt lag
får ikke mindre tildeling selv om det er flere som søker.
Vi går kort gjennom skjemaet live:
• Organisasjonsnummer og BankID for å starte opp.
• Velg skjema «Søknad om gave til drift»
• Skjemaet husker ikke brukeren. Det er ikke en portal.
• Skriv gjerne teksten i en wordfil ved siden av skjemaet.
• Søker får bekreftelse med kopi av søknaden på e-post.
• Videre dialog tar vi på e-post.
Søknadsfrist 1. februar.

Gaveordninger 2022
•

•

Søknader til prosjekter og arrangementer
Både Sparebankstiftelsen Øystre Slidre og Sparebankstiftelsen Hallingdal gir gave til prosjekter
og arrangementer. Gaver til prosjekter følger samme mal som vi har brukt de siste årene.
Kriteriene er relativt like for Hallingdal, Valdres og Øystre Slidre.
Det er helt avgjørende for en god søknad at dere leser retningslinjene før dere sender inn
søknad. https://www.sparebankstiftelsenhallingdal.no/gavepolitikk/
Vi kan ta en kort tur innom nettsidene våre. Vi tar en titt på søknad til arrangementer.

•

Prosjekter og arrangementer har løpende behandling av søknader hver annen måned. Bruk
lenken:
https://www.sparebankstiftelsenhallingdal.no/soknad/

•

Ikke stress med å sende oss søknad til prosjekter eller arrangementer nå før 1. februar. Møtet i
februar har nesten 300 søknader til behandling. Om du har et prosjekt eller et arrangement
som starter til sommeren er det bedre om vi får søknaden i slutten av februar så den kan
behandles på styremøtet i mars.

En helt annen ting - Miljø og Klima Millionen
Sparebankstiftelsen Hallingdal og Sparebankstiftelsen Øystre Slidre
leter etter miljøorganisasjoner eller tiltak for å bedre miljøet.
Vi kan gi bort en million kroner i Hallingdal og en million kroner i
Valdres.
Vi leter etter miljøtiltak for reduksjon av CO2 utslipp, fjerning av
plastsøppel og bedret avfallshåndtering hos lag og foreninger.
Oppfordring!
Hvem skal vi gi penger til? – vi etterlyser søknader fra lag og foreninger og
miljøorganisasjoner i vår region.
Kanskje årets dugnad kan være Plastdugnad? Vi er i hvert fall interesserte i å
diskutere denne typen søknader for lag og foreninger.

Takk til alle dere som arbeider i lag og foreninger!
La oss gjøre vårt beste for å skape aktivitet
og gode lokalsamfunn.
Det skal være bra å bo i
Valdres og Hallingdal!
Ring eller send e-post
ved spørsmål.
Mvh Øystein Walle
M:4546 0000

