
Tilskuddsportalen for lag og foreninger har 
blitt oppgradert med nye funksjoner som 
gjør det lettere for organisasjonene å finne 
støtte, samarbeide og dele informasjon.

•	 Finn tilskudd du kan søke på

•	 Les siste nyheter om tilskudd

•	 Del informasjon og lær av hverandre

•	 Motta viktig informasjon fra 
kommunen

•	 Få et månedlig nyhetsbrev med tips om 
tilskudd

Tilskuddssøk
Du kan starte et søk med vanlige søkeord eller fritekstsøk. 
Emneord og målgrupper kan brukes til å avgrense treffene 
og hjelpe deg å finne ordninger.

Kalender
Med tilskuddskalenderen er det enkelt å få oversikt over 
kommende søknadsfrister. Man kan vise søknadsfrister 
for en dag eller måned.

Siste endringer
Siste endringer gir en oversikt over nye ordninger, nye 
søknadsfrister og endrede ordninger.

Nyheter
Les tilskuddsnyheter og legg til dine egne favoritt-feeder 
fra nettet. Du kan dele nyheter og tagge nyheter for at de 
skal bli lettere å finne igjen.

Informasjon fra kommunen
Kommunen kan publisere egne nyheter i portalen. Det 
finnes også en egen gruppe kalt Informasjon fra  
kommunen hvor kommunen kan dele viktig informasjon.

Egen profilside
Hver bruker har en egen profilside med vegg for diskusjon.

Diskusjon og samhandling
Alle brukere kan opprette diskusjonsgrupper. Grupper kan 
være lukket kun for én organisasjon eller åpne for alle. Du 
kan sende private meldinger til andre brukere.

Oppslagsverk
Oppslagsverket et utviklet som en Wiki, hvor alle brukere 
kan opprette og redigere artikler. I Wikien finner du 
nyttige artikler som Kom i gang og Tips til søknadsskriving.

Oversiktsside
På oversiktssiden har du full oversikt over siste nytt om 
tilskudd og de siste aktivitetene og diskusjonen i  
nettverket.

Hjelp
Du kan stille spørsmål i gruppen Hjelp. Der finner du også 
svar på tidligere spørsmål om portalen.

Mer informasjon
Telefon: 62 52 13 00 
E-post: support@scan4news.com
Internett: www.scan4news.com

Tilskuddsportalen for lag og foreninger 
inneholder informasjon om mer enn 1300 
støtteordninger.

For lag og foreninger

Kunnskap lønner seg


