Information om Idrottslyftets föreningsmedel 2018
Ansökan har nu öppnat för Idrottslyftet 2018
Idrottslyftets syfte är 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 föreningsidrotten.
Västmanlands Fotbollförbund har under 2018 totalt 706 000 kr att fördela till distriktets föreningar.
Det finns möjlighet att ansöka om medel inom ramen för fem olika projekt. Dessa är:
1. Barn- och ungdomsledarsymposium
I detta projekt kan föreningen ansöka om plats för upp till 5 personer (ledare/styrelse/föräldrar) för
att delta vid Västmanlands Fotbollförbunds Barn- och ungdomsledarsymposium, som genomförs den
19 augusti 2018. Sista ansökningsdatum för detta projekt är den 31 maj 2018
2. Subvention av tränarutbildning
Föreningen kan ansöka om bidrag om 750 kr per deltagare för TUC och 1000 kr per deltagare för
TUB. Ansökan fylls i och skickas in efter genomgången tränarutbildning och utbetalning sker direkt
när ansökan godkänts.
3. Subvention av föreningsdomarutbildning
Föreningen kan ansöka om bidrag om maximalt 400 kr per deltagare för genomgången
föreningsdomarutbildning. Ansökan fylls i och skickas in efter genomförd utbildning och utbetalning
sker direkt när ansökan godkänts.
4. Utvecklingscheckar
Utvecklingscheckar är en möjlighet för föreningar att söka medel för att kunna hitta och söka andra
typer av ekonomiska bidrag. En bra möjlighet då en motfinansiering krävs för att kunna ta del av
sådana bidrag. Ansökningar beviljas på upp till 10 000 kr.
5. Föreningsspecifika satsningar
Föreningen kan ansöka om egna satsningar för att stärka verksamheten i föreningen. Det är viktigt
att dessa projekt svarar upp mot Idrottslyftets mål och syfte, med koppling till utvecklingsområdena
Föreningsutveckling, Nya spelformer, Föreningsdomare och/eller Tränar- och ledarkompetens.
Bidrag kan beviljas på upp till 15 000 kr per projekt.
Ansökningar
För respektive projekt har vi skapat en speciell ansökningsmall. För att ansöka går föreningen in på
IdrottOnline under fliken ”idrottsmedel” och fyller i den/de ansökningar som man är intresserad av.
Instruktioner för idrottsmedel finns här: http://idrottonline.se/servicecenter#!/category/1000088342
Alla ansökningar i IdrottOnline kräver att:
1. Föreningen har aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. Ni gör det här:
http://idrottonline.se/OmIdrottOnline/AktiveraIdrottOnline
2. Föreningen har angett ordförande och kassör i medlemsregistret.
3. Utöver ordförande och kassör kan Idrottslyftsanvarig (kan vara fler än en person) skicka in ansökan
och måste då också vara registrad i medlemsregistret.
Teknisk support
Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet kontakta Idrotssupporten:
Telefon: 08-699 61 50
Telefontid: mån-tor kl. 12.00–15.00

