Bidragskatalog 2022
”Segling tillgänglig för alla”
Här finns sökbara bidrag och tillhörande beskrivningar för er som
vill utveckla er verksamhet.
…

Klubbstödsgruppen på Svenska Seglarförbundet

Fotograf: Leon Page Åkerlund
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Bidrag för anläggningar
Om er klubb står inför stora anläggningsinvesteringar finns
möjligheter att erhålla ekonomiska bidrag från RF
(Riksidrottsförbundet), Jordbruksverket, Boverket, Arvsfonden
eller er kommun.
Till klubbens anläggningar hör:
Bryggor
Kranar
Slipar
Klubbhus
Båthus
Verkstad

Omklädningsrum.
Hit hör även säkerhetsbåtar – som exempelvis följebåtar.
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Anläggningsbidrag från RF
Kontakta ert RF-SISU distrikt för att se vilka era möjligheter är för
anläggningsbidrag. De hjälper er därefter med ansökan. Nedan kan du läsa mer om
de olika områden som finns. Kontaktuppgifter till ert RF-SISU distrikt hittar du här:
https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Omoss/varadistrikt

Via dessa länkar kan du läsa mer om RF-SISU:s olika områden för
anläggningsbidrag:
Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Stöd till säkerhetsprojekt (följebåt/säkerhetsbåt ingår här)

Stöd till renoveringsprojekt
Stöd till idrottsytor – mindre projekt
Stöd till idrottsytor – större projekt

Stöd till energi- och miljöprojekt
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Anläggningsbidrag från
Jordbruksverket
Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och
fritidsaktiviteter på landsbygden.

Stöd för investeringar i:
Anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning
Samlingslokaler för olika typer av aktiviteter.

Stöd för utgifter för:
Köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny eller begagnad fast inredning.
Köp av tjänst för om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer.
Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen.
Köp eller utveckling av programvara.

Investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar:
https://jordbruksverket.se/stod/service-och-satsningar-pa-landsbygden/fritids--ochidrottsanlaggningar
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Anläggningsbidrag från
Boverket
Boverket jobbar med samhällsplanering, byggande och
boende och administrerar flera olika typer av statliga stöd
och bidrag.
För goda mötesplatser och samlingslokaler:
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/allmannasamlingslokaler---investeringsbidrag/

Verksamhetsutvecklingsbidrag – gör plats för
ungdomarna:

https://www.boverket.se/sv/bidrag-garantier/utvecklingsbidrag-till-ungdomsverksamhet-iallmanna-samlingslokaler/
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Anläggningsbidrag från
Arvsfonden
Allmänna Arvsfonden jobbar med att skapa samhällsnytta för
barn och ungdom upp till 25 år, personer över 65 år samt för
personer med funktionsnedsättning.
Deras lokalstöd ska gå till att bygga något nytt (ej renovering)
som leder till en ny verksamhet. Projektet ska genomföras
tillsammans med målgruppen.
För att få lokal stöd krävs att klubben har nyttjanderätt av den
aktuella lokalen i tio år.
Testa er projekt idé på Arvsfondens hemsida:
https://www.arvsfonden.se/
När ni bestämt er att ansöka ring deras telefonjour för lokalstöd
för att prata igenom er projektidé först. Lokalstödet har telefontid
torsdagar kl.9-11 och nås på 08-700 08 41
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Redskapsbidrag (t.ex.
segelbåt/bräda)
Syftet med stödet är att göra klubben mer inkluderande för underrepresenterade
grupper av barn och ungdomar (13-20 år) att komma till och/eller stanna inom
seglingen.

Idrottsmedel – Redskapsbidraget syftar till att:
göra klubben mer inkluderande för underrepresenterade grupper av ungdomar och
att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
Läs mer och ansök här:
https://www.svensksegling.se/forklubbar/Administrationochbidrag/Idrottsmedel/

Utrustning för parasport syftar till att:
öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning.
Läs mer och ansök här:

https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/sto
dtillutrustningforparasport/
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Bidrag för miljöförbättringar
Mer info om respektive bidrag finns på länkade hemsidor här nedan.
Lokala vattenvårdsprojektet LOVA:
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/atgarder-ochverksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
LIFE – EU projekt
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/life/
Stöd till energi och miljöprojekt - RF
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/sto
dtillenergi-ochmiljoprojekt/
Stöd till klimatinvesteringar – Naturvårdsverket
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/
Bra Miljöval fonder
https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/bra-miljoval-fonder/
Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag: energi- och miljöförbättringar
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/sto
dtillenergi-ochmiljoprojekt/
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Bidrag för verksamhet
Det finns vissa stöd att få för såväl klubbens
ordinarieverksamhet såsom LOK-stöd.

Men framförallt finns det stöd att få om ni vill starta
någon ny verksamhet. Ta kontakt med
klubbstödsgruppen om ni planerar att starta något
nytt så hjälper vi er med råd.

Du hittar våra kontaktuppgifter här.
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Utbildningsbidrag
Bidrag för genomförd utbildning av en ledare som planerar
och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och
ungdomar (7-20år).
Målgrupp
Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.
Ledaren ska fylla minst 16år det året som utbildningen
genomförs. Ingen övre åldersgräns för dessa ledare.
Utbildningar som beviljas av Svenska Seglarförbundet
- Tränare/Instruktör Grön
- Tränare Blå (inkl. regelprov och godkänd praktik)
- Tränare Röd (per delkurs)
Maximalt beviljas ett bidrag på 700kr per deltagare. Bidraget kan
beviljas först efter avslutad och godkänd kurs.
Mer information om bidraget:
https://www.svensksegling.se/forklubbar/Administrationochbidrag/
Idrottsmedel/Utbildningsbidrag/
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LOK - stöd
LOK-stödet kan sökas av varje klubb ansluten till
Svenska Seglarförbundet som bedriver
verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOKstödet finns för att stödja klubbdriven barn- och
ungdomsidrott.
Nytt för LOK-stöd 2022
.Från och med 1 januari i år räknas LOK-stödet ut
enligt en ny modell som är framtagen för att klubbar
ska tjäna på att engagera fler och nya barn och
ungdomar, snarare än att engagera de redan aktiva
mer.

Mer information om LOK-stöd finns här på
Riksidrottsförbundets hemsida:
https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/
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SISU Idrottsutbildarna
- stöd i utbildning och utveckling
Genom att samarbeta med SISU
Idrottsutbildarna när klubben genomför sina
utbildningar, skapas en resurs. Denna resurs
kan användas till:

Kursmaterial
Utbildning för klubbens ledare
Andra medel för att göra klubbens
utbildningar ännu bättre.
Kontakta SISU Idrottsutbildarna i ditt
distrikt så hjälper de dig vidare.
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Projektbidrag från
Arvsfonden
Allmänna Arvsfonden jobbar med att skapa samhällsnytta för
barn och ungdom upp till 25 år, personer över 65 år samt för
personer med funktionsnedsättning.
Deras lokalstöd ska gå till att bygga något nytt (ej renovering)
som leder till en ny verksamhet. Projektet ska genomföras
tillsammans med målgruppen.
För att få lokal stöd krävs att klubben har nyttjanderätt av den
aktuella lokalen i tio år.
Testa er projekt idé på Arvsfondens hemsida:
https://www.arvsfonden.se/
När ni bestämt er att ansöka ring deras telefonjour för lokalstöd
för att prata igenom er projektidé först. Projektstödet har telefontid
tisdagar och torsdagar kl.9-11 och nås på 08-700 09 40
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Återstartsstöd efter
pandemin
Syftet med återstartsstödet är att stimulera en uppstart eller återstart av verksamhet efter Corona pandemins
effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att idrottsrörelsen ges möjlighet att rekrytera, åter-rekrytera och
behålla medlemmar.
Hur söker klubben?
Via Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline.

Vilka projekt/aktiviteter kan klubben ansöka om stöd för?
Det går bra att utforma projekten på ert eget vis utifrån era behov och förutsättningar. En klubb kan söka för en
eller två aktiviteter inom varje kategori, alltså totalt kan man söka för fyra aktiviteter om man önskar.

Kategori utbildning:
Utbildningsdag för klubbens kappseglingsfunktionärer
Utbildningsdag för klubbens föräldrar
Visionsdag för styrelsen

Kategori seglingsaktivitet:
Kappsegling i tillhandahållna båtar
Uppstart ny träningsverksamhet för ungdomar (13+) och vuxna
Prova på dag med möjlighet till fortsättning
Prova på/byt redskap med varandra i klubben

Läs mer på vår hemsida via denna länk.
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Vid frågor kontakta klubbstödsgruppen!
Du hittar våra kontaktuppgifter här.

