Finansieringsstöd för IF
En av de viktigaste frågorna för en förening är möjligheten till finansiering av satsningar och
upprustningar på deras idrottsanläggning. Det finns en rad sätt att skaffa sig ekonomiska medel för
att kunna satsa på sin förening, från lokala och privata sponsorer till miljonbelopp från stora fonder
och europeiska projekt. I de flesta fall är medfinansiering ett krav för att få sin ansökan godkänd, det
kan därför vara bra att söka finansiering från flera bidragsgivare, som då står för medfinansiering åt
varandra.
En tumregel är att redan påbörjade projekt inte beviljas, samt att den anläggning eller plats ni tänker
projektera, äger ni själv eller att det finns ett nyttjandeavtal på minst 3 år (vid större summor kan den
tiden vara så lång som 10 år). Så kolla igenom era avtal innan ni skickar in ansökan.
Det skiljer en del på vilka stöd man kan söka, beroende på vart i landet man bor. Kontakta ditt lokala
Kultur och Fritidskontor för att se om din hemkommun har upprustnings- eller tillgänglighetsmedel
eller kan hänvisa vilka lokala fonder som finns hos er.
Slutligen, det lönar sig ofta att söka lite större stöd än vad man initialt tror sig behöva. Visa på i era
ansökningar att genom våra fina idrottsmiljöer ökar både tillgängligheten för barn och unga likväl för
de som normalt inte kommer ut i skog och natur.
Lycka till!
Hälsningar
Svenska Skidskytteförbundet
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Riksidrottsförbundets Anläggningsstöd
Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig
verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och
idrottsmiljöer och därför avsätter RF årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd. Kom ihåg
att dessa stöd administreras i första hand av RF-SISU distrikt. Kontakta erat RF-SISU distrikt innan ni
ansöker.
För föreningar finns det sex olika stöd att söka, se information om varje nedan.

Stöd till nya aktivitetsytor – Mindre projekt
Huvudsyftet med anläggningsstödet är att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler
idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Stödet till nya aktivitetsytor, mindre projekt riktar sig till
mindre projekt som skapar nya aktivitetsytor där föreningen ansöker om maximalt 400 000 kr i stöd.
Projektnamn RF

Maximal utdelning

Max av investering

Max del eget arbete i
budget

Aktivitetsytor - Mindre

400 000kr

50 %

10 %

Stöd får beviljas för nya aktivitetsytor samt om- eller tillbyggnationer som ger fler eller utökade
aktivitetsytor. Utöver aktivitetsytorna kan även stöd beviljas för sociala ytor, hygienutrymmen eller
tillgänglighetsanpassningar av motsvarande ytor. För att läsa mer om detta stöd, se länk till RF

Stöd till nya aktivitetsytor – Större Projekt
Huvudsyftet med anläggningsstödet är att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler
idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Stödet till nya aktivitetsytor, större projekt riktar sig till
större projekt som skapar nya aktivitetsytor där föreningen ansöker om minst 400 000 kr i stöd.
Nytänkande och alternativa former av idrottsmiljöer såsom året runt användning, multifunktioner
och aktivitetsytor för spontanidrott samt projekt som har ett tydligt fokus på jämställdhet och
jämlikhet beaktas särskilt vid ansökan
Projektnamn RF

Maximal utdelning

Max av investering

Max del eget arbete i
budget

Aktivitetsytor - Större

>400 000kr

30 %

10 %

Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt, beviljas inte till andra ytor än aktivitetsytor, sociala ytor och
hygienutrymmen. Exempel på ytor som inte omfattas av stödet är till exempel förråd, läktare, kontor
eller liknande ytor för publik och personal. För att läsa mer om detta stöd, se länk till RF

Stöd till energi – och miljöprojekt
Svensk idrott ska vara med och bidra till att Sveriges miljömål uppfylls, därför delar RF ut stöd till
energi- och miljöprojekt. Ofta kan föreningarna även spara mycket pengar genom att göra energioch miljöomställningar i sina anläggningar, som istället kan användas till verksamhet. För att kunna
beviljas stöd till projekt som avser att minska energianvändningen eller miljöförbättrande åtgärder
skall alltid en energi- eller miljökartläggning av hela anläggningen ha genomförts. Syftet med
kartläggningen är att visa att det är de för anläggningen mest relevanta åtgärderna som genomförs
först. Kartläggningen ska vara gjord av en oberoende part. Även denna åtgärd är sökbar.
Projektnamn RF

Maximal utdelning

Max av investering

Max del eget arbete i
budget

Energi och miljöprojekt
Kartläggning E&M

400 000kr

50 %

40 000

90 %

10 %

För att läsa mer om villkoren kring stödet, se länk till RF

Renoveringsprojekt
Syftet med stödet till renovering är att föreningen ska kunna bibehålla eller utöka sina
idrottsaktiviteter för barn och unga genom att rusta upp slitna idrottslokaler. Stöd till renovering
beviljas inte till andra ytor än aktivitetsytor, sociala ytor och hygienutrymmen. Exempel på ytor som
inte omfattas av stödet är till exempel förråd, läktare, kontor eller liknande ytor för publik och
personal.
Projektnamn RF

Maximal utdelning

Max av investering

Max del eget arbete i
budget

Renoveringsprojekt

200 000 kr

50%

10 %

För att läsa mer om stödet, se länk till RF.

Säkerhetsprojekt
Syftet med stödet är att öka säkerheten på idrottsytor för barn och ungdomar. Tillexempel om
tillbyggnad på skjutbana krävs för att förlänga kulfång eller skydd för rikoschett/splitter. Stödet
gäller inte om anläggningen är uttjänt på grund av hög ålder eller högt slitage, se Renoveringsprojekt.
Projektnamn RF

Maximal utdelning

Max av investering

Max del eget arbete i
budget

Säkerhetsprojekt

400 000 kr

50%

10 %

För att läsa mer om stödet, se länk till RF.

Stöd till utrustning för Parasport
Syftet med stödet är att öka tillgängligheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Stödet kan gå till fast eller större utrustning som är en del av en idrottsyta. Även individuella tävlingsoch träningsutrustningar kan beviljas så länge föreningen äger utrustningen och kan således utnyttjas

av flera utövare. Stödet kan gå till exempelvis elektroniska gevär, både med och utan auditiva
hjälpmedel. Även skyttebänk och sit-ski kan bli godkända som inköp.
Projektnamn RF

Maximal utdelning

Max av investering

Max del eget arbete i
budget

Utrustning för Parasport

400 000kr

50%

För att läsa mer om stödet, se länk till RF.

Svenska Skidskytteförbundets Projektstöd för IF
Hos Svenska Skidskytteförbundet kan man söka ekonomiska medel för att utveckla och behålla
verksamhet för barn och ungdomar upp till 25 års ålder. Det kan gälla stöd till för att utbilda ledare
inom de egna utbildningsstegen eller via andra viktiga utbildningar för att verksamheten ska bli så
bra som möjligt. Inköp av material för att starta upp eller utöka sin verksamhet är också sökbart, där
ingår bland annat luftgevär till föreningen eller låneutrustning för skidåkning eller för att bygga en
skidlekplats. Ansökan görs av firmatecknare/ordförande/kassör via IdrottOnline under fliken
Idrottsmedel. För frågor kring förbundets egna projektstöd, kontakta förbundet.

Lokala Sparbanksstiftelser
Sparbanksstiftelserna har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet, men även främja
näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom stiftelsernas verksamhetsområden.
Stiftelserna ekonomi styr om de ger stöd och i sådant fall hur stort stöd. Eftersom det skiljer stort
mellan stiftelserna, ta kontakt med din närmsta Sparbanksstiftelse, eller lokala Sparbankskontor, och
diskutera ert projekt och möjliga bidragsnivå innan ni lämnar in ansökan, det kan skilja från några
1000 kr till över 100 000 kr. Länk till alla Sparbanksstiftelser.

Allmänna Arvsfonden
starta en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni
bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga den idén? Då kan
ni söka Arvsfondens lokalstöd. Ideella föreningar och organisationer som funnits i minst två år kan få
lokalstöd. Stödet ska gå till kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning.
Ansökan kan skickas in när som helst under året. Handläggningstiden är ganska lång (omkring
sex månader) och beslut fattas av Arvsfondsdelegationen sex gånger per år. Arvsfonden har tre
kriterier för lokalstöd:
1. Minst en ur målgrupperna (barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning) måste vara
delaktig utifrån egna förutsättningar från planering till genomförande.
2. Projektet ska vara nyskapande på den plats där man planerar för aktiviteten (inom en 10 km
radie). Projektet ska rikta sig mot en ny målgrupp (barn, ungdomar eller personer med
funktionsnedsättning) eller tydligt skilja sig från föreningens vanliga verksamhet.

3. Det ska finnas en plan för att aktiviteten ska överleva minst 10 år. Det görs kontroller efter 4
och 10 år efter färdigställandet av projektet.
Alla anläggningar som godkänns för projektet ska vara tillgänglighetsanpassade för personer med
funktionsnedsättning. Läs mer om Arvsfondens lokalstöd.

Landsbygdsprogrammet, investeringar i fritids-och idrottsanläggningar.
Projektstödet för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar finns till för att kunna skapa och
behålla anläggningar som bidrar till ett aktivt liv på landsbygden. Du kan få stöd för att till exempel
köpa in nytt material eller bygga om anläggningen. Du kan även få stöd till samlingslokaler för olika
aktiviteter. Stödet söks via din lokala länsstyrelse under rubriken ”Stöd för landsbygdsutveckling”.
Vissa lokala variationer kan förekomma kring detta stöd. Läs mer om landsbyggdprogrammet.

Lokalt ledd utveckling – Europeiska jordbruksfonden
Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få
stöd för sina utvecklingsprojekt. I landsbygdsfonden prioriteras landsbygden framför städer. Det är
bara organisationer från tätorter med färre än 20 000 invånare som kan söka stöd inom
landsbygdsfonden. Just nu finns det 48 geografiska områden som är godkända av Jordbruksverket att
söka projektmedel ifrån. I varje område finns det en lokal utvecklingsplan. Strategin inom varje
område styr vilka projekt som kan få stöd. Projekten kräver minst 25% medfinansiering, men
beroende på var medfinansieringen kommer från (privat eller statligt) så kan stödnivån påverkas. Då
stödbeloppet kan uppgå till miljoner kronor och mer därtill så kan det därför vara bra att dela upp
projektet i olika etapper och endast söka för viss etapp för att maximera möjligt stöd. Diskutera detta
med din lokala Leaderkontakt, där får ni även hjälp med ansökningen. (Länk till alla områden).
Observera att man inte kan söka för samma projekt i både Leader- och Landsbygdsprogrammet.

Bygdemedel via vattenregleringsföretagen
Vattenregleringsföretagen har årligen betalat ut ca 60 miljoner kronor i kompensation till de bygder
som berörs av vattenreglering. Dessa medel ska täcka främst skador kopplade till vattenregleringen
men också användas för att utveckla den allmänna nyttan i bygden. Stödet kan bland annat gå till att
rusta upp idrottsanläggningar eller att markera upp och röja stigar/leder. Stödet söks via den
länsstyrelse i det län som föreningen finns. Observera att detta stöd endast gäller till de län som är
berörda av vattenregleringen, se länk till vattenregleringsföretagen.

Övriga stiftelser och fonder
Det finns ett stort antal stiftelser där stöd kan sökas för riktade ändamål. Dels lokala och dels
rikstäckande. Projektinriktning och målgrupp skiljer sig stort och det finns ofta restriktioner som gör
att det är ett begränsat urval som kan söka medel från respektive stiftelse. Men många stiftelser
främjar projekt som syftar till att stärka barn och ungdomars fostran, där t.ex. ökad tillgänglighet till
skidaktivitetsytor faller väl in.
Stiftelsemedel.se kan man söka olika stiftelser och läsa på om deras inriktningar.
Allmänna Arvsfonden har också en översikt på andra sökbara fonder

