UTVECKLAR & STÖTTAR
TJEJFOTBOLLEN I STOCKHOLM

ANSÖK TILL
50/50-FONDEN
REDAN IDAG!
Stockholms Fotbollförbund har nu lanserat 50/50- fonden,
ett initiativ som uteslutande vänder sig till tjejfotbollen i Stockholm.
Ny huvudsamarbetspartner för initiativet är Ellevio som därmed tar
ytterligare ett grepp i sin satsning på unga tjejer.

50/50
FONDEN
I SA M A R B E T E M E D

Stockholms Fotbollförbund och Ellevio har gemensamt beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till
projekt, föreningar och/eller enskilda lag. Stockholms Fotbollförbunds styrka är att kunna dela ut det ekonomiska
bidraget nära föreningen eller lagen, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ändamålet.
Stockholms Fotbollförbunds strategiska fokusområde är att leverera visionen:
”Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt”
Det övergripande syftet med 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet,
att få ﬂer tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund.
Visionen med 50/50-fonden är: ”Lika många tjejer som killar”

”50/50-fonden är öppen
för alla fotbollsföreningar
och projekt som bedrivs för
tjejer i Stockholm.”

Exempel på ansökningar som kan beviljas är aktiviteter
som primärt främjar flickfotbollen i Stockholm. Projekt
som syftar till att öka antalet fotbollsspelande tjejer från
resurssvaga områden, initiativ för att rekrytera och behålla fler tjejdomare och kvinnliga ledare samt projekt
som stöttar idéer för att få fler tjejer att fortsätta spela
fotboll.
RIKTLINJER FÖR 50/50-FONDEN
Riktlinjerna som tillämpas för beviljande av bidrag från
fonden:
Det är huvudsakligen föreningarna själva som definierar
och ansöker om ett ekonomiskt bidrag. Stockholms Fotbollförbund och Ellevio sätter ramarna. Grundläggande
för att kunna bevilja bidrag är att föreningens och/eller
projektets verksamhet följer Svensk Fotbolls grundläggande riktlinjer - Fotbollens Spela Lek och Lär. Juryn har
även rätt och möjlighet att besluta om en årlig inriktning
(eventuell tematisering) på 50/50-fonden för respektive
fondperiod.
ANSÖKNINGSPROCESSEN
TILL 50/50-FONDEN
Ansökningsprocessen är öppen för alla föreningar och
projekt i Stockholm som följer Svensk Fotbolls grundläggande riktlinjer som finns definierade i Fotbollens Spel
Lek och Lär.
Ansökningsperioden startar i slutet av varje säsong
(oktober) och fondens årliga medel delas sedan ut inför
och under den kommande säsongen. Ansökan om medel
från 50/50-fonden kan endast ske från föreningar anslutna
till Stockholms Fotbollförbund.
Stockholms Fotbollförbund annonserar på hemsidan
www.stff.se om gällande riktlinjer för ansökningsprocessen.

UPPFÖLJNING AV RESPEKTIVE PROJEKT
Alla projekt/aktiviteter som juryn beslutat att tillföra
ekonomiska medel från 50/50-fonden skall följas upp
och dokumenteras av laget/klubben/ projektet som fått
medlen. Stockholms Fotbollförbund kommer löpande ta
in dokumentation, sammanställa och redogöra för de olika
projekt som fått medel och göra en sammanställning.
HUR ANSÖKER VI TILL FONDEN?
Ansökningar till 50/50-fonden hittar ni enkelt på
Stockholm Fotbollförbunds hemsida: www.stff.se
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID ANSÖKAN
I ansökan skall det tydligt framgå projektets mål, budget
och en beskrivning av processen för genomförande samt
en tydlig beskrivning av hur och till vad de ekonomiska
medlen skall användas. Det är även viktigt att ni beskriver
hur ni avser att utvärdera och redovisa utfallet.

50/50
FONDEN
I SA M A R B E T E M E D

För ytterligare information kontakta Stockholms Fotbollförbund på telefon 08-444 75 00.

