
Bli med på
SAMFUNNSLØFTET



Som vår største eier 
får landsdelen også 
den største delen av 
overskuddet

Vi kaller det
samfunnsutbytte.
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10 000
innspill

10.000
innspill



«Vi må prioritere møtet mellom 
mennesker, og ikke minst 
aktiviteten de gjør sammen!»



ARENA

Vi støtter møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet. 
For eksempel:

• Anlegg for idrett, kunst og kultur, både nye og vedlikehold av de som finnes
• Initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord
• Større festivaler
• Levende byrom



«Vi må tenke nytt om både 
distriktspolitikk og 
attraksjonskraften i de små, tette 
samfunn utenfor de store byene



ARENA
LOKAL-

SAMFUNN

Vi bidrar i de mange små og store prosjektene som springer ut av det lokale 
engasjementet og er tuftet på dugnadsvilje. 
Her kan lokale lag og foreninger søke om støtte til:
• Festivaler og andre arrangement i lokalsamfunnet
• Utstyr, uniformer, drakter og instrument 
• Prosjektene som løfter hverdagen og knytter lokalsamfunnet sammen



«Ungdom er framtiden. Det å være 
en del av noe viktig, betyr noe! Gi 
ungdommen selvtillit og trygghet 
slik at de blir trygg på seg selv, og 
med det kommer både kreativitet 
og skapervilje!»



ARENA
LOKAL-

SAMFUNN
UNGDOM

Vi bidrar i de store prosjektene som løfter landsdelens unge kompetanse, framtidstro 
og mestring. Vi ønsker også å utvikle, løfte og tiltrekke nordnorske talent. 
Her kan du søke om støtte til:
• Prosjekt for å utvikle talent – i flere sjangre
• Prosjekt som løfter hverdagen for nordnorsk ungdom
• Talentstipend til enkeltutøvere



«Morgendagens ledere og 
arbeidstakere krever noe annet enn 
det vi har i dag. Derfor er tiltak om 
barn og unge, der de stimuleres til 
innovasjon, entreprenørskap og 
kreativitet, viktig.»



ARENA UNGDOM
LOKAL-

SAMFUNN
INNOVASJON

Innovasjonsløftet senker terskelen for nytenking og kommersialisering av ideer, og 
bidra til innovasjonstakt i det eksisterende næringslivet. 
Her kan du søke om støtte til:
• Prosjekt som utforsker et nytt produkt eller prosess som er viktig for Nord-

Norge, eller forbedre det som allerede finnes
• Prosjekt som legger til rette for innovasjon hos andre



«Gi innspill til annet enn 
mainstream, utvide horisonten.»



ARENA UNGDOM
LOKAL-

SAMFUNN
INNOVASJON KUNNSKAP

I kunnskapsløftet skal vi bidra til møteplasser for kunnskapsdeling, der vi setter 
landsdelen i en nasjonal og global kontekst. 
Her kan du søke om støtte til:
• Konferanser eller andre prosjekt som formidler viktig 

kunnskap fra og om Nord-Norge



ARENA UNGDOM
LOKAL-

SAMFUNN
INNOVASJON KUNNSKAP

Les. Søk. Bli med!
snn.no/samfunn



Blir du med på
Samfunnsløftet?


