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FINANSIERINGSSTÖD ANLÄGGNING
En nyckelfråga för föreningen vid upprustning eller nyetablering av en
anläggning är finansieringen. Det finns nästan lika många vägar till
finansiering som det finns anläggningar, vilka vägar som just är möjliga och
bäst för respektive förening beror bland annat på projektbudget, typ av projekt,
geografiskt läge samt vilka stöd som tidigare utnyttjats. I de flesta fall krävs
medfinansiering på upp till samma belopp som stödet som söks, så därför är
det bra med flera bidragsgivare så att de står för medfinansieringen till
varandra. Ideellt nedlagd tid kan ofta räknas om till pengar enligt viss schablon
och på så sätt ingå i projektbudgeten som egenfinansiering.
I allmänhet beviljas inte stöd till redan påbörjade projekt, anläggning ska ägas
eller disponeras av föreningen genom nyttjanderättsavtal i minst 3 år från
ansökningstillfället, för större bidrag i minst 10 år.
Att våga söka mer pengar än vad man egentligen tror på brukar oftare löna
sig mer än vad det kan straffa sig, även om det är klokt att sondera vilka
ungefärliga belopp respektive bidragsgivare kan tänka sig att bidra med för att
inte vara helt utanför ramarna (såvida inte projektet är så bra att det motiverar
att expandera ramarna).

Jonas Braam
Anläggningskonsulent Längd- och rullskidor
Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion, 791 19 Falun
Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com
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Idrottslyftet anläggningsstöd, Riksidrottsförbundet
Riksidrottsförbundets (RF) stöd till anläggningar och idrottsmiljöer ska bidra till
att skapa idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och
ungdomar. Anläggningsstödet finns i olika former, se summering i tabell nedan.
Ett projekt kan beröra flera områden, men kommer att tillhöra det område där
merparten av projektet ligger.

Anläggningsstöd, RF

Maximal del av
investering

Maximal del eget
arbete i
finansieringsplan 2

> 400 000 kr

30%

10%

Nya aktivitetsytor, mindre projekt

400 000 kr

50%

10%

Energi- och miljöprojekt

400 000 kr

50%

10%

40 000 kr

90%

Renoveringsprojekt

200 000 kr

50%

10%

Säkerhetsprojekt

400 000 kr

50%

10%

Utrustning för parasport

400 000 kr

50%

Ej fastställt

50-75%

Nya aktivitetsytor, större projekt

Energi- och miljökartläggning

Speciella anläggningssatsningar 3

Max
stödbelopp 1

Distriktsidrottsförbundet (DF) kan ha valt ett lägre maxbelopp för att stödet ska räcka till fler projekt
Eget arbete värderas till 200 kr per utförd arbetstimme (ideellt eller av IF-anställd personal)
3 Kan endast sökas av DF och SF (specialidrottsförbund) till t.ex. förstudier, utredningar, arkitekttävlingar
och innovativa projekt som normalt inte beviljas inom övriga anläggningsstödet
1
2

Distriktsförbunden blir av RF tilldelade en årlig pott för Idrottslyftet
anläggningsstöd som de i sin tur fördelar på de projekt som de beviljar. Stöd för
större anläggningsprojekt tas också från denna pott och därför brukar dessa
projektstöd få besked först under den senare delen av året då merparten av årets
ansökningar kommit in och en bättre prognos kan göras om möjligt stödutrymme.
Maximalt har 2 miljoner kronor beviljats för enskilt större anläggningsprojekt,
men det beror alltså till stor del på distriktets stödutrymme och antalet övriga
beviljade anläggningsstödsansökningar under det aktuella året.
Stöd beviljas inte för administrationskostnader som bygglov, tillstånd och
eventuella projekterings- och arkitektkostnader. Stöd kan beviljas viss fast eller
större utrustning över ett prisbasbelopp som är en del av aktivitetsytan, men ej
fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning. Generellt så kan stöd ej ges
för maskiner och fordon. I stöd till säkerhetsprojekt kan dock inköp av båtar och
fordon som krävs för att säkerställa utövarens säkerhet vid genomförande av
aktiviteter beviljas. Stöd ges inte för individuell tävlings- och träningsutrustning,
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även om det lånas ut till föreningens medlemmar, med undantag för stöd till
parasport om den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare.
Stöd till energi- och miljöprojekt beviljas för projekt som avser att minska
energianvändningen eller för andra miljöförbättrande åtgärder på befintliga
anläggningar. Åtgärder ska alltid föregås av en energi- och miljökartläggning
från oberoende part. En sådan kartläggning har ett eget stöd för genomförande,
max 40 000 kr per projekt och får maximalt utgöra 90% av kostnaden för
kartläggningen.
För stöd över 200 000 kr krävs äganderätt eller arrende-/nyttjanderättsavtal i
minst 10 år från ansökningstillfället; för mindre stöd räcker det med minst 3 år.
Projektet får inte vara påbörjat innan ansökan har skickats in. Projektet måste vara
påbörjat (byggstart) senast ett år efter beslut om beviljat stöd.
Maximalt 75% av stödet betalas ut initialt och resterande betalas ut när
slutrapporten godkänts av RF/DF.
Maximalt 75 procent av den totala investeringssumman för projekt inom stöd till
anläggningar och idrottsmiljöer kan finansieras via Idrottslyftets olika delar (DF
och SF/SDF). T.ex kan ett anläggningsprojekt med en ny skidlekplats ha en
finansieringsplan på totalt 60 000 kr med ett stöd från Idrottslyftet Anläggning
mindre projekt på 30 000 kr samt ett stöd från Idrottslyftet Skidförbundet på
15 000 kr för skidlekplatsutrustning och då tillsammans utgöra 75% av den totala
investeringssumman.
Normalt kan inte nytt stöd till samma anläggning och verksamhet sökas inom 5
år från tidigare beviljat stöd. Det kan därför vara smart att se till att projektet
maximerar stödet, eftersom det i normala fall kommer dröja minst 5 år tills nytt
stöd kan vara möjligt. Om föreningen har skilda verksamheter, t ex fotboll och
längdskidor så kan stöd beviljas tätare än så om stöden tydligt är för olika
verksamheter.
Innan ansökan om stöd görs, kontakta din lokala handläggare i ditt
distriktsidrottsförbund, se kontaktuppgifter på RF:s hemsida. Stöd söks sedan
via Idrottonline i inloggat läge under fliken Idrottsmedel och ansökan via
Riksidrottsförbundet. Du måste ha Idrottslyftsansvarigbehörighet i Idrottonline
för din förening för att ha tillgång till fliken Idrottsmedel.
Mer information och restriktioner för respektive stödform kan läsas på RF:s
hemsida för anläggningsstöd.
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Idrottslyftet Svenska Skidförbundet
Hos Svenska Skidförbundet kan du söka Idrottslyftsstöd för att utveckla
verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och
stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrott. Det kan gälla stöd till
ledar- och tränarutbildning eller utveckling av träning, tävling eller förening.
Anläggningsstöd hänvisas till Riksidrottsförbundets anläggningsstöd, men ett
visst bidrag går att söka för låneutrustning och skidlekutrustning. Inköp av
skidlekutrustning kan göras separat, med kravet på en egen delfinansiering, men
kan även ingå i ett större projekt som anläggning av ett nytt skidaktivitetsområde
där då Idrottslyftsstöd anläggning också kan finnaas med som en delfinansiär.
Beviljat stödbelopp beror på projektets utformning, medfinansiering, egen insats,
eventuellt tidigare beviljade Idrottslyftsmedel och kvarvarande stödutrymme i
Idrottslyftspotten hos Skidförbundet; upp till cirka 15 000 kr har historiskt
beviljats för skidlekplatsutrustning. Läs mer om skidaktivitetsområden på
skidförbundets sidor.
Ansökan görs via Idrottonline i inloggat läge under fliken Idrottsmedel och
ansökan via Svenska Skidförbundet. Du måste ha Idrottslyftsansvarigbehörighet
i Idrottonline för din förening för att ha tillgång till fliken Idrottsmedel.

Lokala Sparbankstiftelser
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.

Svenska kyrkan och kyrkliga stiftelser
Den Svenska Kyrkan är antingen direkt, eller indirekt genom kyrkliga stiftelser,
en stor bidragsgivare till projekt som främjar barn och ungdomsidrott. Kontakta
din lokala kyrkoadministration för att undersöka möjligheterna i ditt område.
Även här kan det skilja stort i stödutrymme, från några 1000 kr till över en halv
miljon kronor.
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Allmänna Arvsfonden lokalstöd
Allmänna Arvsfonden ger stöd åt om- till eller nybyggnad av lokal eller
anläggning för nya verksamheter för barn, ungdomar eller personer med
funktionsnedsättning. För att stöd ska beviljas måste
1. minst en av de tre målgrupperna vara delaktiga i projektet under
planering, genomförande och i den fortsatta verksamheten
2. projektet vara nyskapande på orten (inom 10 km), vilket kan innebära ny
verksamhet eller ny utökad målgrupp för verksamheten
3. projektet ska ha en plan för överlevnad i minst 10 år efter
projektgenomförande (projektet kommer följas upp efter 4 år respektive
10 år)
Det är positivt om det finns flera aktörer och föreningar som drar nytta av
projektet eftersom det inte bara ger större värde åt fler i projektet utan att det
också ger större sannolikhet för överlevnad över lång tid.
Handläggningstiden är relativt lång och det gäller att projektidén och ansökan är
väl formulerad. Men det möjliga stödet kan bli stort, upp till 5 miljoner och täcka
upp till 70% av projektbudgeten.
Läs mer om Lokalstöd hos Arvsfonden.

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och lokalt ledd utveckling
genom Leader
Om er anläggning tillhör landsbygden kan stöd sökas från Jordbruksverket
antingen via genom lokalt ledd utveckling – Leader, eller via
Landsbygdsprogrammet. Du kan inte söka båda stöden för samma projekt
eftersom båda har grund i den Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. De båda stöden handläggs av olika instanser, så kontakta
bägge för att göra en bedömning om var störst möjlighet till bästa stöd kan ges.

Landsbyggdsprogrammet, 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.
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Stödet söks från din länsstyrelse eller Sametinget.
Minsta projektbudget för att kunna få stöd är 100 000 kr. Av projektbudgeten
kan Landsbygdsprogrammet ge 50% i stöd upp till ett stödtak, förutsatt att det
finns ytterligare 40% medfinansiering från offentlig aktör (kommun, landsting
eller annan aktör som anses offentlig) och 10% egen medfinansiering. Stödtaket
kan variera mellan län och inkluderar det offentliga medfinansieringsstödet.
Exempel Östergötland har ett stödtak på 600 000 kr inkluderat den offentliga
medfinansieringen; 333 333 kr från Landsbygdsprogrammet, 266 667 kr
offentligt medfinansieringsstöd från t ex kommun och 66 667 egen finansiering).

Lokalt ledd utveckling - Leader
För lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden kan organisationer, föreningar,
företag och myndigheter som bidrar till utveckling i ett av de 48 olika geografiska
områdena, så kallade leaderområden, i Sverige kan söka stöd för att genomföra
projekt. Projekten måste följa den framtagna lokala utvecklingsstrategin som
finns för området och orten för projektet måste ligga på landsbygden och ha en
befolkningsmängd under 20 000 invånare. Om projektet ej ligger inom den lokala
utvecklingsstrategin så hänvisas till stödet för investering i fritids- och
idrottsanläggningar hos länstyrelsen istället.
Det generella syftet är att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden
som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag på landsbygden. Du kan
få stöd för projekt som är till nytta för många människor i området och till projekt
som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service
eller landsbygdens attraktivitet samt till projekt som är till nytta för enskilda eller
samarbetande företag. Det går inte att få stöd för redan befintlig verksamhet.
Stödet söks via Jordbruksverkets e-tjänst. Det är viktigt att först gå igenom
projektet och ansökningstexten med handläggaren på ditt lokala leaderkontor för
att få med så många kriterier som möjligt som kan bidra till ett positivt
stödbesked.
Vissa leaderområden har vid sidan av stora projektstöd även mikrostöd upp till
cirka 20 000 kr med kort handläggningstid. Större projekt har dock lång
handläggningstid innan beslut och kräver även noggrann hantering av
handlingar vid utbetalningar och redovisningar. Endast viss del av beviljat bidrag
kan ges i förskott. Ansökan om delutbetalningar kan göras löpande under
projekttiden varefter som utgifter kommer till, men varje ansökan om utbetalning
ligger i handläggningskö innan granskning så det är viktigt att kunna vara likvid
för att klara av att vänta på utbetalning från Jordbruksverket (flera månader för
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varje delbetalning). De sista 20% av stödet betalas ut först efter slutrapportering
av projektet.
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.
För att hitta din lokala leaderkontakt och områdets utvecklingsstrategi, se
Jordbrukverkets hemsida. Se även olika leaderområdenas geografiska indelning
på karta.

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.
På www.stiftelsemedel.se kan man söka på stiftelser i Sverige, se deras
sammanlagda förmögenhet och ändamål och ansökningskriterier.
Allmänna Arvsfonden har också en bra sammanställning över andra fonder.

Kommunala upprustnings- och investeringsstöd
Möjligheten till att söka kommunala stöd varierar stort över landet, både vad
gäller stödtyp, stödbelopp och tid från första kontakt till verkställande.
Kommuner kan ha upprustningsstöd av befintliga föreningslokaler och
anläggningar med relativt kort handläggning (kan sökas varje år inför
kommande år).
För större investeringar krävs investeringsbeslut som måste beredas i flera steg
och det tar därför också lång tid: fritidskontor – fritidsnämnd – kommunstyrelse.
I många fall är den kommunala gången så att ett underlag för investering tas
fram tillsammans med fritidskontor under hösten/ början på året för att de i sin
tur ska kunna göra ett investeringsäsk till fritidsnämnden tidig vår för att
fritidsnämnden i sin tur ska yrka för att det tas med i kommunstyrelsens budget
inför kommande år. Kommunstyrelsen fastslår sen budgeten under hösten.
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Om anläggningssatsningen dock ligger i linje med redan uttalad strategi hos
fritidskontoret, fritidsnämnden eller kommunstyrelsen så kan tiden till
verkställande förkortas avsevärt.
Det kan även finnas speciella satsningar inom kommunen med avsatta pengar
där ert projekt faller inom, t ex utveckling av ett visst område,
tillgänglighetsanpassningar, integration eller hälsofrämjande projekt.
Kontakta ditt Kultur- och Fritidskontor, men undersök även andra kommunala
instanser för att ta reda på vad det finns för möjligheter i din kommun.
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Svenska Skidförbundet
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Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com

