
 
 
 

Gavepolicy 

Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø skal støtte aktiviteter og prosjekter som bidrar til 
å utvikle Bamble og Kragerø til gode og bærekraftige lokalsamfunn. 

Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats. Gavene skal inspirere og 
oppmuntre til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt for en større gruppe i 
lokalsamfunnet.  

Type gaver: 

• Breddegaver 
o Breddegaver er gjerne mindre beløp som kan gis til ordinær drift av lag og 

foreninger med frivillige «ildsjeler». Søkerne må være registrert i 
Foretaksregisteret. For breddegaver er det 2 søknadsperioder i året med 
søknadsfrist. 

• Prosjektgaver 
o Prosjektgaver gis til planlagte små og store tiltak eller prosjekter som du/dere 

ønsker å realisere. Til prosjektgaver skal det foreligge kostnads- og 
finansieringsbudsjett. Det skal også sendes en sluttrapport til stiftelsen. 
Prosjektene kan ikke være igangsatt eller gjennomført før søknad. Se også under 
«prioriterte formål» 

• Egeninitierte gaver 
o Det kan også gis tildelinger til tiltak og prosjekter hvor stiftelsen selv tar initiativ til 

dialog/samarbeid med gavemottaker. 

Gaveområder 

• Kunst og kultur 
• Samfunn, utvikling og sosiale tiltak 
• Idrett og friluftsliv 
• Kompetanse, utdanning og forskning 
• Næringsutvikling 
• Klima, miljø og naturvern 
•  

Prioriterte formål: 

• Prosjekter og organisasjoner som arbeider for og med barn og ungdom. 
• Prosjekter og organisasjoner som drives av frivillige. 
• Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet skal prioriteres  
• Lokalt forankrete prosjekter skal prioriteres fremfor større, fylkesdekkende prosjekter 
• Prosjekter og organisasjoner som har klare visjoner og tanker bak sine tiltak. 
• Prosjekter og organisasjoner som legger til rette for mangfold og inkludering 
• Prosjekter og tiltak som på bred basis fremmer nærings- og stedsutvikling. 
• Prosjekter og tiltak som er bærekraftige uten stiftelsen over tid 

 



 
 
 

Vi støtter normalt ikke: 

• Politiske partier eller formål som kan utnyttes i politisk sammenheng. 
• Næringsvirksomhet eller prosjekter i regi av kommersielle selskap der det ikke er tydelig 

avklart hvordan selskapet håndterer et eventuelt overskudd i prosjektet, eller der det er 
uklart om det ligger kommersielle interesser bak. 

• Typiske offentlige oppgaver. 
• Lukkete medlemsorganisasjoner. 
• Prosjektsøknader om ren driftsstøtte (lønn, husleie og andre driftskostnader) vil normalt ikke 

bli innvilget. 
 

Bærekraft i gavevirksomheten: 

Stiftelsen vil i sine tildelinger legge vekt på tiltak og prosjekter som bidrar positivt til en eller flere av 

FNs bærekrafts mål. 
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