Adolf Øiens for Allmennyttige formål – utdeling av donasjoner 2018
– greit å vite før du søker
I 2018 markerer Adolf Øiens Fond sitt 100-års jubileum, og i den anledning deler vi ut inntil 1
millioner til allmennyttige formål.
Her følger litt informasjon som det er greit å sette seg inn i før man søker.
Adolf Øiens fond for Allmennyttig formål har som formål å yte donasjoner til religiøse,
kulturelle og allmennyttige formål i Trondheim og omegn.
Stiftelsen har følgende navngitte mottakere:
• Røde Kors
• Sanitetsforening
• Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap i Trondheim
• Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
• Trondhjems Kunstforening
• Svenske Kyrkan
Stiftelsen yter videre donasjoner til ikke navngitte mottakere som representerer formålene
barn, dyrebeskyttelse, helse- og omsorg, eldre, kirkelige formål, kultur, idrett, park og annen
utsmykning av byen.
Mottakere av utdelinger fra stiftelsen, skal ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn at
tildelinger fra stiftelses antas å ville få ringvirkninger for byen og omegn. Stiftelsen yter
primært donasjoner til konkretiserte prosjekter, og våre utdelinger har ligget på i
størrelsesorden NOK 50.000-250.000 pr mottaker.

•
•

All søknadshåndtering vil skje via søknadsportal på vår nettside.
Virksomheten må ha opprettet selskap og ha fått organisasjonsnummer i
Brønnøysundregisteret før søknad kan leveres.

I søknadsportalen må dere oppgi nærmere informasjon om organisasjonen. Dere må videre
besvare følgende spørsmål:
•
•

Hva slags prosjekt/virksomhet søker dere om donasjoner til?
Hvordan skal prosjektet skape verdi/ringvirkninger i Trondheim og omegn?

Dere vil videre få anledning til å laste opp vedlegg som er relevante for søknaden. I disse
vedlegget bør dere gi en nærmere beskrivelse av følgende momenter:
•
•
•

Organisasjonen
Prosjektet det søkes om støtte til
Budsjett

Søknadsfrist: fredag 14.september 2018.
Etter dette tidspunktet vil det gjøres en gjennomgang av alle søknadene.
Styret i Adolf Øiens Fond for Allmennyttige formål vil være jury i forbindelse med utdelingen.
Lykke til!
Med vennlig hilsen
ADOLF ØIENS FOND
Siri Merethe Rønning
Daglig leder
www.oienfond.no
Tlf: 982 47 975
Adresse: Osloveien 23, 7017 Trondheim
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