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Pressemelding fra Sparebankstiftelsen Hedmark:

Stor pågang på Stiftelsens koronafond
Nærmere tre millioner kroner er nå tildelt lag og foreninger som har hatt
tapte inntekter på grunn av koronasituasjonen. Det er fortsatt mulig å
søke Stiftelsen om støtte.
Sparebankstiftelsen Hedmark etablerte før sommeren et koronafond på 10
millioner kroner for å støtte frivilligheten i Hedmark i en vanskelig tid.
Søknadsfristen er fortløpende og Stiftelsen har til nå behandlet og delt
ut midler for 2,78 millioner kroner.
– Nå er de første tildelingene blitt utført, og det er fortsatt mulig å
søke om støtte fra koronafondet, sier leder for samfunn og gaver, Kristin
Vitsø Bjørnstad i Sparebankstiftelsen Hedmark.
I første runde ble 80 søknader behandlet, hvorav 67 fikk innvilget støtte.
Mange lag og foreninger opplever svikt i inntektene som finansierer en
rekke aktiviteter innen idrett og kultur.
– Målet er at fondet skal redusere de negative virkningene
koronasituasjonen har for det frivillige arbeidet i Hedmark, slik at man
også fremover kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå for barn og unge. Om
man ser på søknadene som har kommet inn, ser vi at det er et stort behov
der ute. Koronasituasjonen har satt sine spor i frivilligheten, sier
Kristin Vitsø Bjørnstad og legger til:
– Vi vet ikke hvor lenge dagens situasjon vil vare, derfor har vi løpende
søknadsfrist og lag og foreninger vil kunne søke om støtte fra
koronafondet også fremover.
Stiftelsen har normalt to søknadsfrister i året. Neste ordinære
søknadsfrist for støtte fra Stiftelsen er 1. oktober, og denne datoen
gjelder fortsatt for de som søker støtte til nye prosjekter som skaper
glede og aktivitet i Hedmark. Det er altså kun søknader til koronafondet,
for å få dekket tapte inntekter, som blir behandlet månedlig.
Støtte fra koronafondet gis til lag og foreninger i Hedmark innenfor
idrett- og kulturfeltet og øvrig frivillighetssektor. Tiltak som sikrer
finansiering av aktiviteter til barn og unge prioriteres. Støtten gis
etter en helhetsvurdering av bortfalte inntekter, påløpte kostnader og om
man har mottatt støtte fra andre ordninger.
– En forutsetning for støtte fra koronafondet er videre at man gjennom
regnskap for 2019 og opprinnelig budsjett for 2020 dokumenterer et netto
inntektsbortfall og beskriver hvordan dette påvirker foreningens
aktiviteter, sier Bjørnstad.
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Fakta om Sparebankstiftelsen Hedmark
Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i
tidligere Sparebanken Hedmark gjennom 175 års bankvirksomhet i fylket.
«Overskudd til å dele» er Stiftelsens visjon. Stiftelsen er den største
eieren i SpareBank 1 Østlandet og en del av utbyttet som Stiftelsen mottar
fra banken, deles hvert år ut som gaver til hedmarksamfunnet. Siden 2017
har Stiftelsen gitt 300 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur,
humanitært arbeid, utdanning, næringsutvikling og entreprenørskap. Totalt
forvalter stiftelsen 7,6 milliarder kroner, noe som gjør den til en av
landets største stiftelser.
For kommentarer fra Stiftelsen ta kontakt med:

Leder for samfunn og gaver
Kristin Vitsø Bjørnstad +47 907 13 701 kvb@sbsh.no

Prosjektleder for samfunn og gaver
Michael Oreld +47 951 78 007 mo@sbsh.no

