Kommunala bidrag
För genomförandet av investeringar finns alltid möjligheten att kontakta kommunen.
Ring din kommun och fråga efter ansvarig för bidrag till idrottsanläggningar. Personen
finns troligtvis på kultur- och fritidsförvaltningen och kan ge kunskap om vilka möjligheter det finns att söka bidrag och varifrån.

Boverket
Boverket har olika bidrag och stöd som kan vara aktuella för en idrottsförening, bl a
bidrag för att installera solvärme och utveckling av allmänna samlingslokaler. Läs mer
på www.boverket.se/Bidrag--Stod/

Fotbollsföreningen
som
landsbygdsutvecklare

Idrottslyftet
Inom ramen för Regeringens storsatsning på barn- och ungdomsidrotten i Sverige
öppnas nu möjligheter för alla föreningar att ansöka om bidrag för utveckling av sina
anläggningar samt för sin verksamhet.
När det gäller anläggningssidan så se ovan i avsnittet Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag.
När det gäller utveckling av verksamheten så kontaktar ni Bohusläns Fotbollförbund,
0304-30200, bff@orust.mail.telia.com eller läs på:
http://bohuslan.svenskfotboll.se/bohuslyftet/

LYCKA TILL!
Vill ni ha mer information eller hjälp?
Kontakta BFF:s kansli
Tel: 0304 302 00
E-post: bff@orust.mail.telia.com

En liten finansieringsguide

Landsbygdsprogrammet

Energifonden

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. Läs mer på:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/

E.ON och Svenska Fotbollförbundet står bakom Energifonden som riktar sig till klubbar i samhällen med mindre än 3 000 invånare som äger eller driver sina anläggningar.
Bidragen från fonden ska minska elberoendet och uppmuntra installation av alternativa energikällor. Maxbeloppet är 25 000 kronor. Läs mer på www.eon.se/fotboll eller
svenskfotboll.se/svensk-fotboll/anlaggningarenor/stod-kontakt/energifonden/

Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag
Riksidrottsförbundet (RF) avsätter medel varje år för anläggningsbidrag. I vårt område
är det SISU som handlägger dessa ärenden. Mer information kan ges av Sture
Gustafsson, sture@sisu.o.se, 010- 476 4102, eller på:
www.rf.se/Vi-arbetar-med/Anlaggningar/Anlaggningsbidrag/

Svenska Fotbollförbundets anläggningsfond
Syftet är att ge Sveriges fotbollsföreningar möjlighet att kunna bedriva en bra träningsoch tävlingsverksamhet under större delen av året. Bidrag ska kunna ges till föreningar,
kommuner samt bolag- under förutsättning att SvFF's kriteriekrav uppfylls. Bidraget kan
uppgå till max 1 miljon kronor och sista ansökningsdag är 31 december varje år. För
mer information gå in på:
svenskfotboll.se/svensk-fotboll/anlaggningarenor/stod-kontakt/anlaggningsfonden/
Anläggningsutvecklare
Funderar ni på att anlägga en konstgräs eller naturgräsplan, bygga fotbollshall eller
näridrottsplats eller behöver någon annan hjälp inom anläggningsområdet så har ni
möjligheten att kostnadsfritt få rådgivning eller besök av en anläggningsutvecklare.

Arvsfonden
Arvsfonden har möjlighet att bevilja projektmedel till olika typer av projekt. Ideella
föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva
nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar eller personer med
funktionsnedsättning.
För att läsa mer gå in på hemsidan www.arvsfonden.se. Där finns också en bra
länksida för andra stipendier, stöd och bidrag.

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 kanske ge din förening möjlighet till vidare utveckling:
Våra gårdar, www.varagardar.se, pm.anderberg@varagardar.se, 08-672 61 53.
Bygdegårdarnas Riksförbund, www.bygdegardarna.se, info@bygdegardana.se,
08-440 51 90.

Anläggningsutvecklarna ska ses som en resurs för distriktsförbunden, fotbollsföreningar
men även hjälpa kommuner i anläggningsfrågor som rör fotboll. Kontakta:
Kjell Jansson, kjell.jansson@bornet.net, 033-156040.
Bohusläns anläggningsutvecklare som ni i första hand kan använda; Ingvar Björkman,
ingvar.bjorkman@stenungsund.se, 0705 314477.

Leader

Thordénstiftelsen

Ranrike; Krister Olsson, krister.olsson@vgregion.se, 0524-282 39
Terra et Mare; Ulrika Holmgren, ulrika.holmgren@terraetmare.se, 0702-940203

Thordénstiftelsen lämnar bidrag t ex till organisationer som bedriver verksamhet inom
idrotts- och friluftsverksamhet, fritidsverksamhet eller ideell verksamhet i Bohuslän. Läs
mer på www.thordenstiftelsen.se

Leader är ett programområde inom landsbygdsprogrammet som har fokus mot att
stödja landsbygdsutveckling. I norra Bohuslän finns Leader Ranrike och i södra Bohuslän finns Leader Terra et Mare. Kontakta ansvarig Leader-person inom ditt
geografiska område för mer information:

