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10 millioner. Søknadskjema var digitalt tilgjengelig
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Saksbehandling ble gjort i miljøhovedstadssekretariatet i november 2019 og fordeling vedtatt i desember 2019.

- kulturprosjekter med en miljødimensjon
- prosjekter som involverer eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne
- prosjekter som bidrar til aktivitet i flere bydeler
Aktiviteten eller tiltaket måtte bidra til markeringen
- åpne aktiviteter/tiltak som er tilgjengelige for Oslos befolkning generelt
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miljøvennlig byliv, skape positiv lokal og/eller global
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Tilskuddss
Navn på søker:

Navn på prosjekt:

Kort om prosjektet

um

Acting for Climate

Into the Water
«Jakten på det grønne liv» - et
biomangfoldspill

Forestilling, workshops og foredrag om miljø ombord på et seilskip i Oslo havn.

150000

Cchange AS

Produksjon av brettspill om biologisk mangfold i Sagene bydel.
35000
Utvidelse av eksisterende "grønn møteplass" med utendørs fotoutstilling,
Grønn og blå møteplass for alle
naturverksted, inspirasjonsbibliotek for barn og natursti.
50000
Prosjekt for å ta imot å ta imot 50+ barnehager på Besøkssenter Våtmark avdeling
Besøkssenter våtmark Oslo
Østensjøvannet og levere pedagogiske aktiviteter til disse.
160000
BOHO @ Sentralen v.3 "Fra avfall Gjennomføring av arkitektur og designfestival for barn og ungdom som fokuserer på
til opplevelse"
bærekraftig byutvikling og bokvalitet i byen.
50000
Gjennomføring av busstur som skal besøke utvalgte lokasjoner i Oslo med stort
BEE Tour - en reise rundt om i Oslo biologisk mangfold.
100000
Gjennomføring av åpen dag på Vollebekk fabrikker med fokus på sirkulær økonomi,
GREEN DAY FOR YOU
nabolag og samspill.
40000
Miljøguide for spillesteder og
Prosjekt om innføring av miljøtiltak på spillesteder i Oslo og utvikling av en
uteliv
miljøguide for grønne spillesteder.
100000
Gjennomføring «Trashaton» under Norway Cup, hvor barn og unge utfordret til å
komme med bedre løsninger for bruk av engangsplast eller utfordringer knyttet til
Norway Cup Trashaton
plast i havet.
200000
Prosjektet som gjennom workshoper og erfaringsbasert læring, gir ungdom
Ungt Klimalederskap
ledertrening med fokus på miljøet.
150000

Circular Ways AS

The Circular Academy seminar

Cleansounds
Coda Oslo International Dance
Festival
Dansens Hus

CleanSounds Oslo

Debio-Info

Matprisen 2019
JEG KAN! GRØNN
BARNEFESTIVAL

Gjennomføring av seminar om ombruk og arbeidsplasser i den sirkulære økonomien.50000
Prosjekt i kryssningspunktet mellom musikk og miljø hvor man gjennomfører popup-konserter i for å mobilisere til strandrydding.
150000
Prosjekt for å sette fokus på plast og miljø under CODA Oslo International Dance
Festival - Nordens største festival for samtidsdans.
100000
Oppsetning av danseforestilling med fokus på biologisk mangfold og frø.
150000
Gjennomføring av arrangementet Matprisen med et spesielt fokus på Oslo som
europeisk miljøhovedstad.
50000
Prosjekt om å lage en grønn JEG KAN!-festival for barn, med fokus på miljø,
kunnskap, utforsking og læring.
99900

Agnes Lyche Melvær
Bekkelagstunet Aktivitetskafé
Besøkssenter Våtmark Oslo
Boho Barnas Open House
Bybi
Bykuba AS
Bylarm
Bækkelagets Sportsklub/Norway
Cup

Plast for Dans
Frozen songs - frø for fremtiden

Deichman Bibliotek
Den Norske Turistforening Oslo og
Omegn
Ryddeuke med DNT
Den Norske Turistforening Oslo og
Omegn
Grønn Seniormarsj

Arrangering av ryddeuke med 20 ulike ryddeturer.
50000
Prosjekttilskudd
▪ 1
Gjennomføring av "Grønn Seniormarsj" og kulturelt arrangement i Marka med
mål
om å få seniorer ut på tur.
50000

Festival
Dansens Hus

Plast for Dans
Frozen songs - frø for fremtiden

Debio-Info

Matprisen 2019
JEG KAN! GRØNN
BARNEFESTIVAL

Deichman Bibliotek
Den Norske Turistforening Oslo og
Omegn
Ryddeuke med DNT
Den Norske Turistforening Oslo og
Omegn
Grønn Seniormarsj
Den Norske Turistforening Oslo og
Omegn
Frilutfstrim-dagen
Ducky
Eat Foundation
Ecotrail Oslo
Ellingsrud og Furuset Sokn
Exero Technologies
Flaskefond
Foodlist
Forening Til Minne Om Kristian og
Øyvind

Miljøkonkurransen 2019
Public Lecture to celebrate the
EAT-Lancet report
Ecotrail Oslo
Interreligiøs
klimapilegrimsvandring
Aktivitetsdager for
funksjonsnedsatte
Flaskefond
FellesSkapet - kjøleskap for
matdeling i Oslo

Festival - Nordens største festival for samtidsdans.
Oppsetning av danseforestilling med fokus på biologisk mangfold og frø.
Gjennomføring av arrangementet Matprisen med et spesielt fokus på Oslo som
europeisk miljøhovedstad.
Prosjekt om å lage en grønn JEG KAN!-festival for barn, med fokus på miljø,
kunnskap, utforsking og læring.

100000
150000

Arrangering av ryddeuke med 20 ulike ryddeturer.
Gjennomføring av "Grønn Seniormarsj" og kulturelt arrangement i Marka med mål
om å få seniorer ut på tur.
Prosjekt om gjennomføring av Friluftstrim-dagen, et endagsarrangement for
seniorer.
Gjennomføring av minst to miljøkonkurranser gjennom en digital plattform blant
Oslos innbyggere i 2019.
Gjennomføring av en "public lecture" i forbindesle med lanseringen av "The EATLancet Comission on Food, Planet, Health.
Gjennomføring av Ecotrail 2019 - et mosjonsløp med et miljøvennlig fokus.
Gjennomføring av en interreligiøs klimapilegrimsvandring i samarbeid med
Klimapilegrim og det interreligiøse klimanettverket.
Aktivitetsdager for personer med funksjonsnedsettelser, i samarbeid med
Skiforbundet.
Gründerprosjekt som bidrar til å få flasker inn i pantesystemet og som bidrar med
midler til oppstartsbedrifter.
Prøveprosjekt om utplassering av et kjøleskap i et offentlig rom (bibliotek) for å
legge til rette for matdeling.

50000

50000
99900

50000
30000
100000
150000
150000
95000
145000
63000
35000
20000

Foreningen Losæter
Foreningen Til Ski-Idrettens
Fremme

Åpen dag i Ellingsrud parsellhage Gjennomføring av åpen dag med aktiviteter i Ellingsrud parsellhage.
Utvidelse av tilbudet om hagebruksterapi i Sansehagen på Losæter. . Tilbudet gis
Sansehage på Losæter
til mennesker med utfordringer som demens, angst, depresjon og stress.
Miljølabyrint. Vær og føre - føre
var
Videreutvikling av eksisterende utstilling om klima og miljø på Skimuseet.

Fortidsminneforeningen

Murgårdsuka 2019

50000

Framtiden I Våre Hender

Miljøkonkurransen 2019
Et spirende Furuset i
Mijøhovedstaden 2019
Omvisning Geitmyra
parsellhagelag
Sykkelskole med Green Cycling
Norway
Osloborgerne sin søppel og
forsøplingsfrie pose
Den store Groruddalsrusken

Prosjekt med fokus på gjenbruk og reperasjon av murbygninger.
Gjennomføring av miljøkonkurranser gjennom en digiital plattform blant Oslos
innbyggere i 2019.
Etablering av grønt tak og Humlegate på Furuset i samarbeid med
samarbeidsgruppa for klimaspørsmål i Groruddalen og Bydel Alna.
Gjennomføring av omvisninger i hagen for å inspirere andre til å drive urban
dyrkning, samt tilrettelegging for eldre.
Prosjekt om gjennomføring av sykkelskkole for barn sommeren 2019.
Pilotprosjekt om å etablere system med pant på bærenett i samarbeid med
næringsliv og butikker.
Arrangering av et åpent arrangement ifm. Grorudalsrusken.
Gjennomføring av omlekfestival med sports- og gateleker, verksteder,
kunstneriske lekeinstallasjoner og kulturelle innslag for barn ogvoksne.

60000

Furuset Idrettsforening
Geitmyra Parsellhagelag
Green Cycling Norway
Grin AS
Groruddalen Miljøforum
Growlab Oslo AS
Gruten
Guerrilla Plastic Movement
Hagecrew
Herbanists
Interbridge
International Art Scene
Katapult Ocean AS
Kompass & Co AS

Kulturbyrået MesèN AS
Lysakervassdragets Venner
Makers' Hub Volunteer
Miljøagentene
Miljøvern og Bevaring Av
Naturmangfold (Monark)

120000

100000
200000
10000

50000
95000

Omlekfestivalen 2019
150000
Vi lager (verdens største )
kunstverk av kaffegrut
Oppføring av kunstverk av kaffegrut på barnefestivalen Mitt Grønne Oslo.
12000
Mobilt krepsdyrinspirert fabeldyr Prosjekt om å bygge et mobilt krepsdyrinspirert fabeldyr i plast - et
av funnet plast
kulturprosjekter med en miljødimensjon rettet mot barn og unge.
92000
Dyrkeprosjekt for unge med innsamling av materialer, dyrkeverksted og
Dyrkestart i skolen
informasjonsdeling.
150000
Dugnad i Herbanists Urtehagen
Prosjekt om styrking av urtehagen på Losæter.
55000
Fremtidens samfunn
Events om bærekraftsmålene rettet mot ungdom mellom 12 og 18 år.
50000
Gjennomføring av et moteprosjekt med utvikling av bærekraftige kolleksjoner og
19OSS
avslutning med moteforestilling.
150000
Havets testplattform i Oslo havn Etablering av en testplattform på Aker Brygge for startups med fokus på hav.
150000
Grønne jobber for et varmere
Prosjekt om gjennomføring av arbeidstreningsworkshops for ungdom med mål om å
samfunn
lage et hefte med informasjon om hvordan man kan bruke overskuddsmat.
100000
Kuntprosjekt som inkluderer utvikling av tekst om miljø, fremføring av denne på
ulike arrangementer og plassering av teksten i offentlige rom (med "usynlig" blekk
Miljø-slam (arbeidstittel)
som vises når det regner).
100000
Lysakerelva - oppdag mulighetene Utarbeidelse og produksjon av en turguide for turer langs Lysakerelva.
35000
Utarbeidelse av en omreisende "mobil hub" som skal sette fokus på urban dyrking
Smak av Oslo
og "det spiselige Oslo".
150000
Gjennomføring av fire aktivitetsdager gjennom året for å gi barn økt naturglede og
Miljøagentene i Aktivitetsskolen
eierskap til lokale løsninger på ulike miljøutfordringer.
80000
Eventyrsti

MiniØya

Grønne konserter
Sykkelmekkekurs for ungdom i
Mora Di
faresonen
HAGEFESTER I KOMMUNALE
Nabolagshager
BLOKKER PÅ TØYEN
NABOLAGSFEST PÅ TAK FOR
Nabolagshager
MATEN
Fra grått til grønt fra skrot til
Naturvernforbundet I Groruddalen spire - infoblad
Arrangementer i klimautstillingen
Nobels Fredssenter
2019
Sykle til studier - en del av Sykle
Norges Bedriftsidrettsforbund
til jobben
Norges Naturvernforbund

100000

Ta vare på det du har

Utvikling og gjennomføring av "eventyrstier/turer" i naturen for barn og unge.
Elevprosjekt for elektrostudenter og et informasjonsprosjekt for å øke publikums
bevissthet rundt energiproduksjon.

80000
95000

Skolering i sykkelmekking for ungdom i utenforskap.
95000
Prosjekt for å engasjere lokalbefolkningen i kommunale gårder på Tøyen i urban
dyrking.
98000
Gjennomføring av en familiedag med fokus på dyrking og planter for marginaliserte
familier på Grønland, i forbindelse med Oslo takfestival.
55000
Utvidet nummer av Naturvernforbundets medlemsblad Grevlingen for å
dokumentere innsatsen og engasjementet for en grønnere Groruddal.
10000
Etablering av et et arrangementsdrivhus til bruk for skoleklasser,
publikumsarrangement, og fasilitering for grønne og sosiale entreprenører.
200000
"Sykle til studiene"-kampanje rettet mot Oslos studenter.
150000
Videreutvikling av nettsiden "Ta vare på det du har", samt arrangering av Prosjekttilskudd ▪ 2
klesbyttekvelder og fiksekvelder.
150000

Fra grått til grønt fra skrot til
Naturvernforbundet I Groruddalen spire - infoblad
Arrangementer i klimautstillingen
Nobels Fredssenter
2019
Sykle til studier - en del av Sykle
Norges Bedriftsidrettsforbund
til jobben
Norges Naturvernforbund
Norges Sopp- og
Nyttevekstforbund

Ta vare på det du har

Norsk Botanisk Forening
Norsk Ornitologisk Forening Avd.
Oslo og Akershus

Oslos Villblomster

Oikos Oslo/Akershus Fylkeslag
One People
Oslo Kommune Bydel 10 Grorud
Oslo Museum
Oslo og Omland Friluftsråd
Oslo og omland friluftsråd
Oslo og Omland Sopp- og
Nyttevekstforening
Oslo og Omland Sopp- og
Nyttevekstforening

Sanke

Dyrisk byhistorie
Reis miljøvennlig og bli kjent i
nærmarka
Flerkulturell friluftsfest
Vill mat fra Oslo: Vår

Oslo Pride
Parkens GrøDe

Urban bird conservation project

Passion For Ocean
Paulus og Sofienberg Sokn

Action for Ocean
Grønn vår i Paulus

Relove
Sabima

RELOVE
Lyden av naturen i Oslo

Senter For Bylandbruk

Sammenhengen

Smartpant

Smarpant Grünerløkka

Sneipfritt Studentbedrift

Solvang Kolonihager
Spire

Sneipfritt SB
Pilot senter for bærekraftig
byutvikling
Miljøaktivitet for ungdom på
skoleskipet Dyrafjeld
Birøkt i Solvang kolonihager - et
miljøfelleskap
Klimapiknik

Stiftelsen Festivalkontoret

Inspirert!

Sollerudstranda Skole

"Sykle til studiene"-kampanje rettet mot Oslos studenter.
Videreutvikling av nettsiden "Ta vare på det du har", samt arrangering av
klesbyttekvelder og fiksekvelder.
Utvikling av en app hvor folk enkelt kan legge inn steder hvor en kan finne et
frukttre, bærbusk, nyttevekst eller sopp på offentlig grunn.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Løkka Syr
"Ormsundveien Økogrend
Stiftelsen Ormsundveien Økogrend inviterer"
Studentparlamentet ved UiO

Studentenes miljøfestival

Sykehusskolen I Oslo
Syklistenes Landsforening
The Urban Legend Inspirator
Too Good To Go Norge AS

Fra betong til takhage
Videreutvikling av Grønne
sykkelruter i Oslo
The Urban Legend - Klimautgave
Matsvinn på menyen

Trond Maag

Lydvandringer - lyden av Oslo

Tøyen Unlimited

Jalla Miljø UB

UngNorge

Ungt Entreprenørskap Oslo

Innovasjonscamp - miljøvennlig
byliv 2019

Velferdsetaten
Visit Oslo

Bigård i bydel St.Hanshaugen
The Green Oslo Challenge

Voksenenga nærmiljø
Vålerenga Bydelshus
Vålerenga Sokn

Voksenenga nærmiljøhage
Grønt nabolag i Oslo grønn by
GRØNN LØRDAG

Young Sustainable Impact

Earthpreneurs 2019
Naturmangfold og

10000
200000
150000
150000
200000

Gjennomføring av, blant annet, villblomstturer, fotoutstilling og
blomsterengkampanje for å spre kunnskap om biologisk mangfold og villblomster. 150000
Gjennomføring av åpne turer i Oslos grønne lunger med fokus på å vise fram Oslos
biologiske mangfold til både barn og eldre.
32000

Et annerledes Oslo
Sagene Takhage - økologisk urban
dyrking i 2019
Gjennomføring av en rekke aktiviteter på Sagene Takhage sesongen 2019.
Midgardsfest - Eplefest på
Stovner 2019
Gjennomføring av Eplefestival på Stovner med lokale ungdommer.
Friluftslivsdag 2019
Friluftsdag i Bydel Grorud i samarbeid med idretten, speidere og fritidsklubber.

Vill mat fra Oslo: Høst
Oslo Pride
Miljøfyrtårnsertifisering

Socentral AS

Utvidet nummer av Naturvernforbundets medlemsblad Grevlingen for å
dokumentere innsatsen og engasjementet for en grønnere Groruddal.
Etablering av et et arrangementsdrivhus til bruk for skoleklasser,
publikumsarrangement, og fasilitering for grønne og sosiale entreprenører.

46400
100000
69400

Utarbeidelse av utstilling om dyrenes betydning for byens utvikling og livet i byen.
Friluftsprosjekt som tar med elever fra mottaksklasser og voksenopplæring ut i
Marka.
Gjennomføring av flerkulturell friluftsfest rettet mot barn, unge og voksne ved
mottaksklasser og voksenopplæringsklasser i Oslo og Akershus.
Gjennom føring av arrangement med fokus på å vise frem vill mat, inspirere til å
bruke lokal mat, og spre bevissthet og læring.
Gjennom føring av arrangement med fokus på å vise frem vill mat, inspirere til å
bruke lokal mat, og spre bevissthet og læring.

100000

Prosjekt for å gjøre Oslo Pride til å bli et grønnere arrangement.
Prosjekt om tilrettelegging av fuglehabitat, kombinert med opplysningsarbeid
overfor lokal befolkning.
Gjennomføring av workshops og aktiviteter for å spre kunnskap og aktivisere folk
til videre innsats for havet.
Fem workshops om å leve mer bærekraftig rettet seg mot unge voksne (20-40).
Ombruksprosjekt om reperasjon og redesign. Utvikling av oppskriftshefte på nett
og workshops for barn og unge.
Utvikling av podcast om naturen og det biologiske mangfoldet i Oslo.
Kunstprosjekt med fokus på skolering av barnehagebarn i nærmiljøet om urban
dyrking og biomangfold.
Produksjon av "panterør" som festes på søppelkasser så det skal bli enklere å
sette fra seg og hente panteflasker.
Prosjekt om å sette opp sigarettsneipsøppelkasser i samarbeid med Kirkens
bymisjon eller NAV.

150000

Opprettelse av et midlertidig innovasjonssenter i Hovinbyen.

100000

Elevprosjekt på skoleskipet Dyrafjeld med fokus på marin forsøpling.

50000

50000
80000
100000
100000

55000
100000
30000
150000
80000
33300
50000
100000

Kurs og etablering av bigård i Solvang kolonihager.
25000
Gjennomføring av festivalen Klimapiknik.
100000
Gjennomføring av en rekke ulike aktiviteter under festivalen Oslo Pix som
utevisning av miljøfilm, miljøfortellinger, utstilling, verksteder og debatt.
150000
Ombruksporjsket som kobler eldre og ungdom og folk med minoritetsprosjekt i et
felles prosjekt for å lære å sy om gamle klær.
100000
Gjennomføring av fire arrangementer om sentrale spørsmål i arbeidet med å utvikle
grønnere og mer inkluderende boformer.
20000
Gjennomføring av Studentenes miljøfestival for å aktivisere, inspirere og spre
miljørettet kunnskap blant studenter.
50000
Etablering av takhage på taket av Ullevål sykehus i samarbeid med elever på
Sykehusskolen.
30000
Videreutvikling og promotering av grønne sykkelruter i Oslo.
200000
Utarbeidelse og formidling av tegneserie om klima og miljøutfordringer.
150000
Gjennomføring av et undervisningsopplegg for 4. klassinger om matsvinn.
130000
Arrangering av lydvandringer gjennom året for å vise fram hvordan støy og lyd
henger sammen med en grønn by.
160000
Etablering av gjenvinningsprosjekt der elsyklister henter avfall som leveres til
kildesortering på ulike miljøstasjoner.
30000
Støtte til åtte strandryddinger i indre Oslofjord sammen med barnevernsbarn og
barn fra fattige familier.
96000
Aktiviserinig av rundt 1000 ungdomsskoleelever (5 skoler) i innovasjonscamper
hvor ungdommene selv finner løsninger og tiltak som kan bidra til mer miljøvennlig
byliv i Oslo.
95000
Etablering av bigård i bydel St.Hanshaugen. Inkluderingsprosjekt i samarbeid
mellom Jobb34 og ByBi.
75000
Kommunikasjonsprosjekt som bidrar til å vise frem Oslo som grønn by.
200000
Gjennomføring av workshop for ungdom, åpen hagedag og utvikling av
skolehagekurs.
80000
Gjennomføring av grønne nabolagskafeer på Vålerenga.
23000
Arrangering av to kurs på Grønn Lørdag på Vålerenga.
15000
Konferanse om bærekraft og entreprenørskap som arrangeres av, med og for
Prosjekttilskudd
ungdom.
150000 ▪ 3
Arrangering av seks turer gjennom året, i samarbeid med, blant andre,

Visit Oslo

The Green Oslo Challenge

Voksenenga nærmiljø
Vålerenga Bydelshus
Vålerenga Sokn

Voksenenga nærmiljøhage
Grønt nabolag i Oslo grønn by
GRØNN LØRDAG

Young Sustainable Impact
Østmarkas Venner

Earthpreneurs 2019
Naturmangfold og
naturopplevelse i Østmarka

Østre Aker og Haugerud Sokn

Biomangfold - globalt og lokalt

Stiftelsen Bethanien
Framfylkingen I Oslo

Furuset Mek
Vår miljøby 2049

Fjellhus Hageby Vel

Fjellhus hageby

Hoi! AS
Organisasjonen Mot Offentlig
Diskriminering
The Good Store AS

Bicycle Architecture

Zuccarellostiftelsen

Ris og poteter
Juleverksted & Marked 2019
Zuccarellostiftelsen Adferdskampanje

Kommunikasjonsprosjekt som bidrar til å vise frem Oslo som grønn by.
Gjennomføring av workshop for ungdom, åpen hagedag og utvikling av
skolehagekurs.
Gjennomføring av grønne nabolagskafeer på Vålerenga.
Arrangering av to kurs på Grønn Lørdag på Vålerenga.
Konferanse om bærekraft og entreprenørskap som arrangeres av, med og for
ungdom.
Arrangering av seks turer gjennom året, i samarbeid med, blant andre,
Miljøagentene og lokale speidere.
Åpen kveld med utstilling, ekskursjon, og sosiale aktiviteter som støtter opp under
det grønne arbeidet i kirken og lokalsamfunnet rundt.
Videreutvikling av et frivillig sykkelverktsted på Furuset for å skape en bredere
arena for sosial inkludering.
Gjennomføring av tegnekonkurranse for barn.
Lokalt miljøprosjekt med flere komponenter, blant annet tilrettelegging for
sykkelreparasjon og etablering av birøkting.
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Prosjekt om utstillingen "The Bicycle Architecture" som viser arkitektur og bygde
strukturer med utgangspunkt i sykkelen som den primære transportformen.
140000
Gjennomføring av seminaret "Klima og miljø i alle hjem" og feiring av verdens
matdag.
50000
Gjennomføring av grønt juleverksted og marked.
50000
Kommunikasjons/atferdsendringskampanje med fokus på å endre holdninger til kjøp
av brukt sportsutstyr.
200000
TOTALSUM:
10 000 000
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