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Utlysning av restmidler og tilskuddsmidler for 2023 

Stavanger bispedømmeråd kunngjør med dette muligheten for å søke støtte til prosjekter 
med oppstart i 2023. Bispedømmerådet har tilgjengelige midler fra Opplysningsvesenets 
fond (OVF) og fra ubrukte tilskuddsmidler i 2021 og 2022.  
 
Prosjektene skal ha et kirkelig formål. Både sokn, andre kirkelige aktører i bispedømmet og 
kristne organisasjoner kan søke. Musikere med eget organisasjonsnummer kan også søke 
om støtte til kirkemusikalske prosjekter.  
 
I år er det noe mer midler enn tidligere år tilgjengelig innenfor trosopplæring. På dette 
området blir blant annet disse formålene prioritert:  

• Tiltak som stimulerer til økt dåps- og konfirmantoppslutning.  

• Kompetansehevende tiltak som f.eks., kurs, konferanser, fagsamlinger, studiereiser, 
prostisamlinger eller støtte til etterutdanning for ansatte i reformen.  

• Tilrettelegging for personer med særskilte behov  
 
Ellers ønsker bispedømmerådet seg særlig søknader innenfor disse satsingsområdene: 

• Prosjekter som styrker kirkens tilbud om fellesskap for barn og unge 

• Diakonale prosjekter og tiltak rettet inn mot bærekraftsmålene 

• Kirkelig kulturvirksomhet 

• Digitalt kirkelig nærvær 

• Tiltak rettet mot det flerkulturelle Norge 

• Tiltak som styrker rekrutteringen til kirkelig tjeneste 

• Tiltak som prøver ut nye måter å være kirke på, spesielt for unge voksne. 
 

Alle søknader vurderes generelt etter den skisserte kvaliteten på prosjektet og verdien av 
sannsynlige resultater. Midlene kan ikke brukes som grunnlag for finansiering av 
eksisterende eller nye stillinger.  
 
Bispedømmerådet planlegger fordeling av midlene i sitt møte 15. november. Midlene vil bli 
utbetalt som tilskudd i etterkant av bispedømmerådsmøtet, senest før årsskiftet. 
Tilskuddsbrev og oversikt over tildelt beløp blir lagt på bispedømmets nettsider når det er 
klart.  
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Vær nøye med å oppgi rett tilskuddsmottaker, med kontonummer, organisasjonsnummer og 
rett navn på mottaker av den økonomiske støtten i søknaden.   
 
Tildelt støtte skal brukes i tråd med søknaden, i løpet av 2023. Når prosjektet er fullført, 
senest 28. februar 2024 skal det sendes en kort rapport til bispedømmerådet om bruken av 
midlene. Rapportskjema ligger på bispedømmets nettsider. Dersom prosjektet ikke er fullført 
på dette tidspunktet, kan det søkes om utsettelse.  
 
Prosjekter som skaper ressurser og konsepter bør deles på ressursbanken.kirken.no 
 
Midler som ikke er benyttet skal i betales tilbake til Stavanger bispedømmeråd, med mindre 
det innvilges utsettelse eller blir gjort avtale om å benytte dem til andre relevante formål. Ta i 
tilfelle kontakt med bispedømmekontoret. 
 
Søknadsfristen er fredag 7. oktober 2022. Søknadsskjema ligger på denne lenken:  
https://surveys.enalyzer.com?pid=h63fac3f. Lenke finnes også på bispedømmets nettside 
under fanen «For tilsette» og siden om «Prosjektmidler». Skjemaet kan suppleres med 
vedlegg dersom en ønsker å gi utfyllende opplysninger ut over det det er plass til i skjemaet.  
 
På nettsiden om prosjektmidler legges det også ut svar på ofte stilte spørsmål. 
 
Vi håper på mange gode søknader!  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Jorunn Kraft Vistnes, e.f.  
stiftsdirektør Geir Skårland 
 avdelingsleder menighetsutvikling 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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