Verksamhet
Landsbygdsprogrammets åtgärdsområden
som kan ge stöd till fotbollen
- Investeringsstöd från länsstyrelsen till anläggningsutveckling
- Stöd från Leader till verksamhetsutveckling

Ö
• Ca 1 500 föreningar
• 24 distrikt
• Ca 90% av
landslagets spelare
• Projekt 2006-2013
• Resultat - 75 miljoner
kronor
• Föreningsutveckling

• Utveckla verksamhet och
anläggningar
• Nu ordinarie verksamhet
• Fokus landsbygdsprogrammet

Ö

Stöd distrikt
•Rådgivning via telefon
mail och besök.

•Handledning och
hjälpredor.
•Goda exempel via
hemsida och tidning.
•Utbyte av kunskap och
erfarenheter.

Kontakt med regering
och myndigheter
•Följa och påverka.

•Ta plats i programarbete.
•Samarbeta med
länsstyrelsen och leader.

• Är stabil, kan ta långsiktigt ansvar.

• Jämställd, alla åldersgrupper medverkar.
• Är intressant för ungdomar och har länge
arbetat med integration.
• Öppen för samarbete.
• Massmedialt intressant.

Ö
• Föreningen ansöker till länsstyrelsen.
• Ansökan kan göras av förening, i ort med
högst 3 000 invånare, som äger eller
arrenderar anläggning.
• Angående ansökan och övriga villkor, kolla
med handläggare för landsbygdsprogram.

Ö

Ö

• Ny-, om- och tillbyggnad, större reparationer, material,
utrustning, fasta inventarier. Lägsta summa är 100 000
kronor. Totalt finns 131 miljoner kronor att söka i landet,
varav 50 miljoner kronor reserveras för idrottsanläggningar.
• Turism, rekreation, utomhusmiljö - lekplatser, vandringsleder
m.m. Lägsta summa är 100 000 kronor. Totalt finns
189 miljoner kronor att söka i landet.
• Småskalig infrastruktur. Parkering, mindre väg och
belysning. Lägsta summa är 50 000 kronor. Totalt finns
49 miljoner kronor att söka i landet.
Åtgärdsområdena innehåller tillsammans 369 miljoner kronor.

Ö
• 10% eget kapital
• 25% offentlig medfinansiering
• 65% länsstyrelsen
Offentlig medfinansiering ansöks hos
kommunen eller hos idrottsförbundet.
Ska biläggas ansökan.

Ö

Ö

•

Stöd ges ofta till verksamhet.

Kontakta leader för mer information om

•

I vissa fall kan stöd beviljas till
investeringar.

•Det geografiska arbetsområdet och antal
invånare.

•

Integration och ungdomar ofta
förekommande.

•Prioriterade verksamheter.

•

Distrikt söker ofta för
genomförande av en förstudie.

•

Stöd kan ges till mellan 60-100%
av faktisk kostnad.

•

Ansökan ska kompletteras med
ideell arbetsinsats. 220 kronor
per person/timma över 16 år.
50 kronor per person/timma
mellan 13-15 år.

•Intressanta fortsatta samarbetsformer.
•När ansökan kan göras och hur den ska
göras.

Se över vilka föreningar som finns inom
området. Formulera ett förslag och ta åter
kontakt med leader.

Ö

Ö

Ansökan om investeringsstöd bedöms av många som svår.

•Stöd föreningen med en lokal utvecklingscheck, som
möjliggör köp av tjänst för färdigställande av ansökan.
•Idrottslyftet en möjlighet.
•Bestäm hur många föreningar som per år kan beviljas
utvecklingschecken.

•Normal bidragssumma är 10 000-15 000 kronor.

Ö

Ä

• Utarbeta en enkel ansökan.
• Föreningen presenterar en kort beskrivning av tänkta åtgärder och
läget vad gäller offentlig medfinansiering.

• Distriktet hör med länsstyrelsen om åtgärderna är möjliga att beviljas
stöd för och om det finns möjlighet till offentlig medfinansiering.
• Är allt okej, beviljas föreningen en utvecklingscheck, där det framgår
att föreningen via SvFF hjälpreda, utarbetar grundunderlag till
ansökan.
• Distrikt och förening kommer överens om den tjänst som ska köpas
in för att färdigställa = kvalitetssäkra ansökan till länsstyrelsen.

Ö
Kommunen - Offentlig medfinansiering av investeringsstödsansökan
till länsstyrelsen.

Idrottsförbund - Offentlig medfinansiering av investeringsstödsansökan till länsstyrelsen och verksamhetsutveckling m.m.

Svenska Fotbollförbundet - Anläggningsfonden och Energifonden.
Allmänna arvsfonden
Postkodlotteriets Idrottsstiftelse
Och olika typer av fonder på kommunal nivå.

Ö
Landsbygdsprogrammet är nu öppet t.o.m. 2020.
Förslag på fokusinsatser
•Använd den lokala utvecklingschecken eller annat kompetensstöd till
föreningar för att möjliggöra föreningars ansökan om stöd till utveckling
av anläggningar.

•Utveckla verksamheten genom att samarbeta med Leader.
Exempelvis genom ansökan från distrikt om genomförandet av en
förstudie.
•Landsbygd nu en ordinarie verksamhet och ska därför inta en plats i
planering av verksamhet och budget.
•Behåll nuvarande stödformer efter 2020, genom att stärka dialogen
med Länsstyrelsen och bli medlem i Leaderområde.

Ä
Ä
•200 av ca 1 500 föreningar, beviljas stöd till anläggnings-investeringar
på i snitt 400 000 kronor = 80 miljoner kronor.

•48 Leaderområden beviljar distrikt och föreningar stöd till
verksamhetsutveckling med 1,5 miljoner kronor = 72 miljoner kronor.
•Resultat 152 miljoner kronor till fotbollen.
Vi avgör själva.

Ytterligare stöd och råd till distrikt kan ges av
SvFF:s sakkunnig landsbygd Benny Jansson,
telefon 070-699 60 64
e-post 050121248@telia.com

Mer information finns på jordbruksverkets
hemsida - www.jordbruksverket.se
under ämnesområde landsbygd/stod.
Lycka till med ett viktigt arbete!

