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FeFo har mottatt hele 143 søknader om Grønne midler i den første tildelingsrunden.              Foto: FeFo 
                                           

143 søknader om Grønne midler 
FeFo har mottatt hele 143 søknader om støtte i årets første tildeling av Grønne midler. 
«Tilskuddsordningen er kjempepopulær, og det synes vi er svært gledelig», sier Eirik Palm, leder 
for kommunikasjon og samfunnskontakt. 
 
Grønne midler har vært populær siden første tildeling ble gjort i 2007. Siden da er det delt ut 10,7 millioner kroner til 
trivsel, aktivitet og folkehelse i Finnmark.  
 
I år har ordningen blitt utvidet, og Grønne midler-potten er økt til 1,2 millioner kroner, gebyrene for de fleste tiltakene 
knyttet til ordningen er redusert eller fjernet, og den øvre grensen for størrelse på tilskudd er økt. 
 

6,3 millioner 
«Vi ønsker trivsel, bolyst og god folkehelse i Finnmark, og at ordningen 
skal treffe flest mulig. Derfor har vi utvidet Grønne midler. Og 
finnmarkingene har svart: Tilskuddsordningen er kjempepopulær», sier 
leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Eirik Palm.  
 
Da søknadsfristen gikk ut den 15. februar var det kommet inn hele 143 
søknader om støtte. Beløpene strekker seg fra noen tusenlapper til 
sekssifrede beløp, og utgjør til sammen 6,34 millioner kroner.  
 

Gode søknader 
Retningslinjene for Grønne midler fastslår at frivillige lag, foreninger og 
organisasjoner som har lokallag i flere enn fem kommuner i Finnmark, 

Eirik Palm er glad for at Grønne midler er en populær 
tilskuddsordning.                      Foto: Jan Henrik Hætta 



 

 

kan søke om støtte for tiltak. I tillegg kan FeFo gi støtte til andre ved større samarbeidsprosjekter og tiltak som 
aktiviserer mange. 
 
«Det er mange søknader om støtte til svært gode tiltak som er sendt inn, og geografisk strekker de seg over de fleste 
kommunene i fylket. De neste ukene skal tildelingsgruppa i FeFo gå igjennom søknadene og gjøre tildelinger», sier 
Palm.  
 

Større søknader styrebehandles  
Som i fjor, vil søknader fra områder FeFo tradisjonelt har mottatt få søknader fra, være prioritert. For tidligere 
mottakere av støtte må det være levert en kort rapport med regnskap for å være med i tildelingsrunden. 
 
Den nye ordningen er videre slik at innstilte søknader over 50.000 kroner må behandles av styret. Det betyr at noen av 
søknadene ikke vil være ferdigbehandlet før i slutten av april. Søkere vil bli informert underveis. 
 
Neste søknadsfrist for Grønne midler er 15. august. 2018. 
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Følg oss            

https://skjema.fefo.no/skjema/FEFO009/Grnne_midler__sknad
http://www.fefo.no/no/presse/Pressemeldinger/GM%20s%C3%B8knader%20v%C3%A5r%202018.pdf
http://www.fefo.no/no/Friluftsliv/Sider/Gronnemidler.aspx
https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen
https://twitter.com/FeFo_no
https://www.linkedin.com/company/finnmarkseiendommen
https://www.instagram.com/finnmarkseiendommen/
http://www.fefo.no/no/presse/_layouts/listfeed.aspx?List={FCF1A413-1B29-40CD-868C-984D2C6526EF}

