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Ansökan
OBS länkarna kan bli inaktuella!

Sista
ansökan
dag

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
www.bangs-stiftelse.se/

31 jan

Idrottslyftet anläggningsbidrag
www.rf.se/Distrikt/GavleborgsIdrottsforbund/Undermeny/Fokusomraden/
Anlaggningar/

Störst
chans till
beviljat
stöd om
ansökan
sker under
våren.

Idrottslyftets övergripande syfte
http://www.rf.se/Distrikt/gavleborgsidrottsforbund/Idrottslyftet2017/
Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond
https://www.radiohjalpen.se/sok-bidrag/nationellt

1/3
1/9

Jacob Wallenbergs Stiftelse
http://www.wallenberg.com/jws/

1/4
1/10

Sommarlovsaktiviteter – se respektive hemkommun. Bidrag till
landets kommuner för att ordna gratis aktiviteter för barn under
sommarlovet. Alla barn har rätt till en rolig sommar! Möjlighet att
införskaffa material till sommarlovsaktivitet. Får ej vara något som
kommunen annars betalar. Gratis för barnen 6-15 år, ge barn och unga
stimulans och personlig utveckling,
stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och
skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund,
genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och
deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som
deltar i aktiviteterna.
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Under
våren

Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar
Jordbruksverket
Du kan få stöd för investeringar i anläggningar för idrotts- och
fritidssysselsättning samt till samlingslokaler för olika typer av aktiviteter.
Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och
fritidsaktiviteter på landsbygden.
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdspro
grammet/investeringar/fritidsochidrottsanlaggningar.4.6ae223614dda2c3d
bc45432.html
Leader Gästrikebygden LLU – Kommunerna Ockelbo, Hofors och delar
av Sandviken och Gävle kan söka.
http://www.leadergastrikebygdenllu.se/soka
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EnergiSkottet – samarbete med E.ON. och Svenska Fotbollsförbundet.
För varje elavtal spelarna säljer ger vi 250 kronor till deras lagkassa.
https://www.eon.se/samhaelle--utveckling/samhaellsengagemang/fotboll.html
Arvsfonden –
http://www.arvsfonden.se/ansok-om-pengar
 Projektstöd
Projektet ska vara nyskapande och utvecklande, Arvsfondens målgrupper

Löpande
ansökning
under
året.
Räkna
med en
handläggni
ngstid på
ca 6
månader.

Energifonden – syftet är att erbjuda fotbollsföreningar (som äger
och/eller driver egna fotbollsanläggningar) möjlighet att ta steget till en
mer effektiv energiförbrukning på sin fotbollsanläggning, att uppmuntra
till en omställning från direktverkande el till alternativa energikällor för att
minska sitt elberoende och genom dessa energibesparande åtgärder
förhoppningsvis kunna frigöra resurser till fotbollsverksamheten! Projektet
får ej vara påbörjat. Max bidrag 25 000 kronor.
Läs mer på: www.fogis.se/anlaggningarenor/stod-kontakt/energifonden/

Löpande
ansökning
stid.

Anläggningsfonden – målsättningen är att ge Sveriges
fotbollsföreningar, men även kommuner och bolag möjlighet att investera
i arenor och anläggningar för fotboll.
Läs mer på: www.fogis.se/anlaggningarenor/stodkontakt/anlaggningsfonden/
Nordén Anders, Gestriklands FF, Gävle,
mobil 070-270 82 75, anders.norden@fotboll.gastidr.se

Senast
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ska vara med, Projektet ska överleva.
 Lokalstöd
Vill din förening 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? Projektet ska vara
nyskapande och utvecklande, Arvsfondens målgrupper ska vara med, Projektet
ska överleva. Tillgänglighetsanpassat, driva verksamheten i 10 år.



Guide för distrikt och föreningar från Svenska fotbollsförbundet

http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_91823/scope_0/ImageVa
ultHandler.aspx130418083419-uq


Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

http://web05.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb/SSearch.aspx



Övriga
Lokala ansökningsfonder, stiftelser tex Göranssonska stiftelsen, studieförbund
(arrangemang, kurser), banker, företag, kommun, region/landsting (oftast
länsövergripande projekt).

