Fotbollsföreningen som
bygdeutvecklare
Bidrags och stimulansmedel

Finansieringsmöjligheter

Landsbygdsprogrammet
Inom ramen för landsbygdsprogrammet finns möjlighet att söka stöd för vissa typer av
projektarbete och till vissa typer av investeringar. För att få veta mera om vad som gäller
kontakta Länsstyrelsen och fråga efter någon ansvarig handläggare för
landsbygdsprogrammet. I kontakten med länsstyrelsen kan du också fråga om andra
möjligheter att söka bidrag inom EU:s olika strukturfondsprogram.
www.lansstyrelsen.se/ostergotland
Patric Andersson
013 - 19 65 11
Patric.andersson@lansstyrelsen.se

Leader
Leader är ett programområde inom landsbygdsprogrammet som har fokus mot att stödja
landsbygdsutveckling och föreningsprojekt.
www.folkungaland.se
Verksamhetsledare
Katarina Händel
0142-20580
katarina.folkungaland@telia.com

www.granslandet.se
Verksamhetschef
Karina Veinhede
0708-211 616
karina@granslandet.se

www.sommenbygd.nu
Verksamhetsledare
Ulla-Christina Dolk
0140-38 52 41
070-770 56 46
u-c.dolk@sommenbygd.nu

www.kustlandet.com
Verksamhetsledare
Ingmari Wrangefors
0493-530 71
ingmari.wrangefors@kustlandet.com

Allmänna Arvsfonden
Arvsfonden har möjlighet att bevilja projektmedel till olika typer av projekt. För att läsa mer
gå in på hemsidan www.arvsfonden.se eller kontakta växeln 08-700 08 00
Boverket
Ansökningsblanketter och information om investeringstips och andra stöd finner du här ex.
anpassning av lokaler till handikappade m.m.
www.boverket.se/Bidrag--Stod/
Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag
Inom RF finns möjlighet att söka bidrag för investeringar i anläggningar. Mer om
anläggningsbidraget får du veta genom att gå in på www.rf.se/Ekonomi-Bidrag/Anlaggningsbidrag/ och ladda ner ansökningsblanketten
Svenska Fotbollförbundets anläggningsfond
Syftet är att ge Sveriges fotbollsföreningar möjlighet att kunna bedriva en bra tränings- och
tävlingsverksamhet under större delen av året. Bidrag ska kunna ges till föreningar,
kommuner samt bolag under förutsättning att SvFF´s kriteriekrav uppfylls. För mer
information gå in på www.svenskfotboll.se och klicka på anläggningar.
Svenska Fotbollsförbundets Energifond
Avser landsbygdsföreningar som driver egna anläggningar och vill energieffektivisera sina
omklädningsrum, klubblokaler etc. Kan sökas före årsskiftet. Mer information inom kort på
www.svenskfotboll.se och klicka på anläggningar.
Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande,
välfärd och har också i uppdrag att fördela statsbidrag till integrations-, jämställdhets-,
folkrörelseorganisationer och – projekt.

http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,6,00.html
Samlingslokalsbidrag
Den förening som i samarbete med befintlig samlingslokalsförening eller genom eget initiativ
vill utveckla sitt klubbhus till en allmän samlingslokal kan ta kontakt med olika centrala
organisationer för ytterligare uppgifter om villkor för möjliga statliga bidrag.
Följande organisationer kan ge just din förening möjlighet till vidare utveckling:
Våra gårdar, www.varagardar.se
Genom Statens kulturråd har Våra Gårdar möjlighet att bevilja ett kulturbidrag som gör det
möjligt för föreningar ute i landet att satsa på olika kulturaktiviteter och att ge människor i
första hand på lands- och glesbygd möjligheter och tillgång till god konst och kultur.

Bygdegårdarnas Riksförbund, www.bygdegardarna.se
Bygdegården - den naturliga mötesplatsen - är en allmän samlingslokal öppen för alla och
förvaltas av en ideell styrelse, utsedd på demokratiska grunder. Som mötesplats är
bygdegården, som även kan kallas bystuga, föreningshus eller något liknande, en
förutsättning för demokrati och medborgarinflytande.
Samråd bör ske med befintlig lokal samlingslokalsförening (inom de centrala organisationer
vi ovan nämnt) om ni planerar ombyggnationer. Mer information om samlingslokalsbidraget
kan du också få genom att gå in på Boverkets hemsida www.boverket.se
Kommunala bidrag
För genomförandet av investeringar finns alltid möjligheten att kontakta kommunen.
Ring din kommun och fråga efter ansvarig för bidrag till idrottsanläggningar oftast
hemmahörande på kultur- och fritidsförvaltningen som kan ge kunskap om vilka möjligheter
det finns att söka bidrag ifrån olika fonder.
Sparbankstiftelserna i Sverige
www.sparbanksstiftelsennya.se
Sparbanksstiftelserna har betydelse för Sveriges regionala utveckling. Kulturen, idrotten,
näringslivet, forskningen och utbildningen kan få Sparbanksstiftelsernas bidrag
www.sparbanksstiftelsenalfa.se
På Sparbanksstiftelsen Alfas hemsida. Finner du bakgrund och historik, hur du söker bidrag
och inom vilka ämnesområden du kan söka. För att din ansökan skall ha möjlighet till
framgång är det viktigt, att du noga läser igenom Om bidrag och Ansökan. Det kan också
vara så, att Sparbanksstiftelsen Alfa inte har verksamhet där projektet sker eller du bor. Om
så är fallet bör du söka på Övriga stiftelser. Se även Verksamhetsområde.
Idrottslyftet - anläggning
Inom ramen för regeringens storsatsning på Barn- och ungdomsidrotten i Sverige finns
möjligheter för alla föreningar att ansöka om bidrag för utveckling av sina anläggningar samt
för sin verksamhet. När ungdomsverksamheten expanderar behövs det fler fotbollsplaner,
omklädningsrum och klubblokaler som byggas ut. Därför finns det möjlighet för
fotbollsföreningar över hela landet att ansöka om stöd till sina anläggningar och
idrottsmiljöer. För mer information kontakta Östergötlands Idrottsförbund
http://www.rf.se/ostergotland
När det gäller anläggningssidan så kan kontakt tas med Östergötlands Fotbollsförbund
http://www.svenskfotboll.se/ostergotland

