Projektstöd IF
Bifogat detta material är det tre manualer som hänvisas till i detta mejl (se nedan)
Från: Marie-Louise Dahlberg <Marie-Louise.Dahlberg@friidrott.se>
Skickat: den 3 mars 2020 14:57
Ämne: Information Projektstöd IF - Svensk Friidrott
Hej alla föreningar,
Det här mejlet går till dig som i din förenings idrottOnline har rollen ordförande, kassör eller
idrottsmedelfirmatecknare.
Som några av er kanske redan märkt så byter idrottslyftet i år namn till Projektstöd IF. Ni kan ansöka om
projektstöd IF från Svensk Friidrott när era ledare deltar vid våra utbildningar samt om ni vill driva projekt
som får ungdomar 13-20 år att stanna kvar i friidrotten.
Det finns några nyheter kring projektstöd IF Utbildning som det är bra för er föreningar att känna till;
▪ Tidigare år har ni föreningar fått en subvention utbetald från oss när era ledare gått någon av våra
utbildningar. För att ta del av subventionen i år behöver ni aktivt gå in och skapa en ansökan
idrottOnline.
▪ Ansökan måste skapas innan utbildningen startar.
▪ Ni måste även göra en återrapport i idrottOnline.
Det här kanske skapar frågor hos er föreningar, vi ska försöka hjälpa er genom att besvara de två
vanligaste frågorna redan här:
▪

Finns det en manual för att göra ansökningar i idrottOnline?
Vi har skapat tre manualer, en för respektive projektstöd som ni kan ansöka om.
Projektstöd If Utbildning
Projektstöd IF Barn och Ungdom
Projektstöd IF RF-SISU

▪

”Vi har redan gått en utbildning i år, får vi ingen subvention nu?”
Det finns ett antal föreningar i Sverige som redan i år, 2020, genomfört utbildningar. Vi kommer
att kontakta er för att hjälpa er ta del av subventionen ändå. Detta eftersom vi på kansliet är sena
ut med denna information. Vi vill förtydliga att det bara är föreningar som genomfört
utbildningar i januari och februari som kommer kunna ta del av subventionen trots att ansökan
kommer in efteråt.

Har ni fler frågor, eller kanske vill bolla en projektidé, är ni varmt välkomna att kontakta oss på Svensk
Friidrotts kansli.
•
•
•

Marie-Louise Dahlberg, Föreningsutvecklare, marie-louise.dahlberg@friidrott.se, 010-476 42 11
Björn Lindén, Ansvarig föreningsavdelningen, bjorn.linden@friidrott.se , 010-476 53 35
Anders Rydén, Utbildningsansvarig, anders.ryden@friidrott.se , 010-476 53 43

Med vänlig hälsning
Marie-LouiseDahlberg
Föreningsutvecklare
SVENSK FRIIDROTT

----------------------------T el: +46-10-476 42 11
M ob: +46-76- 69 80 544
e-post: marie-louise.dahlberg@friidrott.se
webb: http://www.friidrott.se
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PROJEKTSTÖD UTBILDNING

Målgrupp: Tränare/ Ledare för barn och ungdomar
Huvudmål: ”Utbildade barn- och ungdomsledare”

Syfte: Stödets syfte är att få fler utbildade barn och ungdomsledare inom föreningar
som bedriver friidrott.

Medel kan gå till:

Friidrottsspecifika utbildningar, vilket innebär ledar- och tränarutbildningar
inom ramen för Svensk Friidrotts utbildningsstruktur: Mer info HÄR

En godkänd deltagare vid aktuell kurs genererar följande stöd:
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Gympasalsutbildning

300 kr

Friidrott 7-10 år

600 kr

Friidrott 10-12 år

2400 kr

Friidrott 12-14 år

2100 kr

Friidrott 14-17 år

7000 kr

Certifierad coach

15 000 kr

Löpledarutbildning

1200 kr

Löptränarutbildning

1200 kr

Utvecklingsträffar

1800 kr

Fördjupningskurser, upp till 14 år, heldag

600 kr

Fördjupningskurser, upp till 14 år, halvdag

300 kr

Fördjupningskurser, 15 år och äldre, med övernattning

1000 kr

Fördjupningskurser, 15 år och äldre, heldag

600 kr

Fördjupningskurser, 15 år och äldre, halvdag

300 kr
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Förutsättningar för att få projektstöd:

- Föreningen ansöker om stöd för en kurs åt gången.
- Ansökan skickas in innan deltagaren påbörjar kursen. Har föreningen flera
deltagare på en kurs, ansöker ni för samtliga deltagare i ansökan.
- Retroaktiva ansökningar kommer att avslås.
- Efter avslutad kurs skall deltagaren bli godkänd av kursansvariga.
- Svensk Friidrott kontrollerar att deltagaren blivit godkänd och beviljar
utbetalning av projektstödet för den aktuella deltagaren/ deltagarna.
- Föreningen måste skicka in en återrapport till Svensk Friidrott annars blir
föreningen återbetalningsskyldig.
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Projektformalia ansökan via Svensk Friidrott

Vilka föreningar kan ansöka om ”Projektstöd IF Utbildning” via
Svensk Friidrott?
Friidrottsföreningar som:
▪ Är en medlemsförening hos Svenska Friidrottsförbundet
▪ Innehar ett Plus- eller Bankgiro konto. Inga medel kan betalas ut till andra
konton.
▪ Inte har återrapporter kvar från Idrottslyftet 2019.
▪ Fyllt i rollerna: Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare på
föreningens idrottOnline.
Finns det några tidsramar?


Vi tar emot ansökningar löpande. Behandlingstiden kan variera beroende
på belastning på kansliet.



Endast ansökningar för utbildningar som ligger framåt i tiden kan beviljas
medel. Alltså kan inga retroaktiva ansökningar göras för redan genomförda
utbildningar.



Från att föreningen har fått besked om utbetalning ska en återrapportering
göras av föreningen i idrottOnline inom 30 dagar.



Föreningar som inte har återrapporterat erhållet stöd, trots påminnelser,
innan den 30 januari 2021 får ej beviljas nya medel. Har återrapporten inte
kommit in innan den 1 mars 2021 ska föreningen återbetala erhållet stöd.

Vem i en förening kan skicka in ansökan om Projektstöd IF Utbildning?
Det är tre idrottOnline-roller som har behörighet att ansöka om projektstöd:
- Ordförande
- Kassör
- Idrottsmedel firmatecknare
Om du inte har någon av dessa tre roller behöver du kontakta de personer i din
förening som har det så att de kan skapa ansökan.
Inställningar för behörighet görs på föreningens IdrottOnline hemsida.
Ni hittar manualer för att arbeta i idrottOnline HÄR
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Hur gör vi för att ansöka om medel?
För att ansöka om Projektstöd IF Utbildning via Svensk Friidrott, gör så här:

Steg 1

Logga in på er förenings IdrottOnline-sida

Steg 2

Välj ”Idrottsmedel” i blå menyraden högst upp i fönstret

Steg 3

Välj ”Idrottsmedel” i menyraden till vänster

Steg 4

Välj ”Skapa ansökan” till höger på sidan

Steg 5

Välj idrottsmedel via ”Svenska Friidrottsförbundet”, kategori ”Projektstöd IF”,
idrottsmedel ”Utbildning – Svenska Friidrottsförbundet”.

Steg 6

Klicka på blå knappen ”Nästa”

Steg 7

Fyll i formuläret genom att besvara de frågor som ställs. Det är viktigt att ni
fyller i rätt namn och datum på den utbildning som stödet gäller. Under
fliken ”Är det något övrigt ni vill tillägga (vid behov)” önskar vi att ni fyller i
namn på de ledare från föreningen som deltar på utbildningen.

Steg 8

Välj ”Skicka In”

När ni genomfört ovan steg kommer ett ärende ha skapats och denna finner ni listad
bland era ansökningar.
För att komma dit upprepa Steg 1 och 2 ovan, och välj ”Ansökningar” i menyraden till
vänster.
När får vi pengarna?
När kursdeltagaren är godkänd och Svensk Friidrott har godkänt ansökan i idrottOnline
kommer pengarna att betalas ut till föreningens plusgiro/ bankgiro.
Hur gör vi för att återrapportera?
För att återrapportera, gör så här:
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Steg 1

Logga in på er förenings IdrottOnline-sida

Steg 2

Välj ”Idrottsmedel” i blå menyraden högst upp i fönstret

Steg 3

Välj ”Ansökningar” i menyraden till vänster

Steg 4

Leta fram och klicka på det ärende som ni önskar återrapportera från

Steg 5

Ett litet fönster öppnas upp och där scrollar ni ner till ”Återrapporter”

Steg 6

Klicka på texten med blå färg

Steg 7

Fyll i formuläret genom att noggrant besvara de frågor som ställs.

Steg 8

Välj ”Skicka In”
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Kontaktuppgifter
Har du frågor som handboken inte ger svar på?
Vi som kan hjälpa dig på Svensk Friidrott är:
-

Marie-Louise Dahlberg, Föreningsutvecklare, marie-louise.dahlberg@friidrott.se,
010-476 42 11

-

Björn Lindén, Ansvarig föreningsavdelningen, bjorn.linden@friidrott.se,
010-476 53 35

-
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Anders Rydén, Utbildningsansvarig, anders.ryden@friidrott.se, 010-476 53 43
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Projektmedel att söka via Svensk Friidrott

PROJEKTSTÖD UNGDOM

Målgrupp: Ungdomar 13-20 år.
Huvudmål: ”Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten”.

Syfte: Stödets syfte är att genom beviljade projekt uppmuntra fler ungdomar att
stanna kvar inom föreningar i Svensk Friidrott.

Medel kan gå till projekt som:
1) Utvecklar och implementerar nya tävlingsformer för målgruppen.
2) Skapar strukturer för att målgruppen ska komma till tals och ges
möjlighet att påverka och utveckla den miljö de befinner sig i.
3) Samverkar med andra föreningars tränare/ ledare/
organisationsledare.
4) Utvecklar föreningsmiljön genom verktyget Föreningssmart.
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Projektformalia ansökan via Svensk Friidrott

Vilka föreningar kan ansöka om ”Projektstöd IF Barn och
ungdom” via Svensk Friidrott?
Föreningar som:
▪ Är en medlemsförening hos Svenska Friidrottsförbundet
▪ Innehar ett Plus- eller Bankgiro konto. Inga medel kan betalas ut till andra
konton.
▪ Inte har återrapporter kvar från Idrottslyftet 2019.
▪ Fyllt i rollerna: Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare på
föreningens idrottOnline.

Finns det några tidsramar?


Ansökningsperioden kommer vara öppen fram till den 11 december 2020.
Vi tar emot ansökningar löpande. Behandlingstiden kan variera beroende
på belastning på kansliet.



Endast ansökningar för aktiviteter som ligger framåt i tiden kan beviljas
medel. Alltså kan inga retroaktiva ansökningar göras för redan
genomförda aktiviteter eller projekt.



Återrapportering ska ske senast 30 dagar efter att ett projekt avslutats. I
återrapporten som görs i idrottOnline, ska en beskrivning av hur projektet
har fortlöpt, om det gått i enlighet med planen, eventuella avvikelser från
planen samt en fullständig ekonomisk redovisning rapporteras för
projektet.



Föreningar som inte har återrapporterat erhållet stöd, trots påminnelser,
innan den 30 januari 2021 får ej beviljas nya medel. Har återrapporten inte
kommit in innan den 1 mars 2021 ska föreningen återbetala erhållet stöd.
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Vem i en förening kan skicka in ansökan om Projektstöd IF?
Det är tre IdrottOnline-roller som har behörighet att skicka in ansökan om projektstöd:
- Ordförande
- Kassör
- Idrottsmedel firmatecknare
Inställningar för behörighet görs på föreningens IdrottOnline hemsida.
Ni hittar manualer för att arbeta i idrottOnline HÄR
Hur gör vi för att ansöka om medel?
För att ansöka om Projektstöd IF via Svensk Friidrott, gör så här:

Steg 1

Logga in på er förenings IdrottOnline-sida

Steg 2

Välj ”Idrottsmedel” i blå menyraden högst upp i fönstret

Steg 3

Välj ”Idrottsmedel” i menyraden till vänster

Steg 4

Välj Ungdom i tredje rullistan

Steg 5

Klicka på blå knappen ”Nästa”

Steg 6

Fyll i formuläret genom att besvara de frågor som ställs.

Steg 7

Välj ”Skicka In”

När ni genomfört ovan steg kommer ett ärende ha skapats och denna finner ni listad
bland era ansökningar.
För att komma dit upprepa Steg 1 och 2 ovan, och välj ”Ansökningar” i menyraden till
vänster.

Vad händer när ansökan har skickats in?
Nedan följer gången för ett vanligt förekommande ärende (när en ansökan
godkänns):
1. Friidrottsföreningen skickar in en ansökan om projektstöd i idrottOnline
genom att fylla i ett frågeformulär under fliken Idrottsmedel.
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2. Handläggare på Svensk Friidrott behandlar ansökan så snart som möjligt
genom att stämma av att ansökan och föreningen uppfyller de kriterier som
lyfts i denna handbok. Handläggningstiden kan variera beroende på
arbetsbelastning.
3. Behandlingen av ärendet kan innebära att Svensk Friidrott begär in
kompletteringar och/eller förtydliganden av delar som kräver det av olika
skäl.
4. Svensk Friidrott godkänner ärendet och ändrar status på detta till
”Godkänd för utbetalning”.
5. Ett mejl går till föreningen om att medel har beviljats. I mejlet framgår det hur
mycket medel som beviljats och när det kommer att betalas ut.
6. Förening genomför projektet enligt den ansökan som skickats in.
7. Efter genomförande skickar förening in en återrapport på hur projektet har
gått. Detta sker genom att svara på en rad frågor i ett formulär som ligger i
IdrottOnline.
8. Svensk Friidrott går igenom rapporten och följer upp att projektet
genomförts enligt ansökan. Om allt i rapporten stämmer så kan denna
godkännas.
Hur gör vi för att återrapportera?
För att återrapportera, gör så här:
Steg 1

Logga in på er förenings IdrottOnline-sida

Steg 2

Välj ”Idrottsmedel” i blå menyraden högst upp i fönstret

Steg 3

Välj ”Ansökningar” i menyraden till vänster

Steg 4

Leta fram och klicka på det ärende som ni önskar återrapportera från

Steg 5

Ett litet fönster öppnas upp och där scrollar ni ner till ”Återrapporter”

Steg 6

Klicka på texten med blå färg

Steg 7

Fyll i formuläret genom att noggrant besvara de frågor som ställs.

Steg 8

Välj ”Skicka In”
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Hur gör vi om vi är flera föreningar i ett projekt?
När flera föreningar ska ingå i ett gemensamt projekt ska varje förening ansöka om
sin del i projektet. Detta innebär att utbetalning kommer att göras till varje deltagande
förening och att ingen förening får ta emot projektstöd och slussa medel vidare till
övriga medverkande föreningar.

Finns det något som vi inte får söka för?
Projektstöd IF är inte ett verksamhetsstöd. Det betyder att alla ansökningar för
verksamhet som är återkommande och som räknas som ordinarie verksamhet
kommer att avslås. Dessa projektstödsmedel är ämnade för avgränsade och
tidsbestämda projekt. Svensk Friidrott har fått specifika förtydliganden om att inte
bevilja medel för att täcka kostnader för:
-

Individuella avgifter

-

Material/ Redskap

-

Renodlad seniorverksamhet

-

Lägerverksamhet för den enskilda föreningen (möjlighet finns vid samverkan
mellan två eller fler föreningar)

-

Lägerverksamhet utomlands

-

Tävlingsresor

-

Kostnader för mat

-

Anställningar

Kontaktuppgifter
Har du frågor som handboken inte ger svar på? Eller vill du kanske testa en idé eller
tanke för ett projekt för er förening?
Vi som kan hjälpa dig på Svensk Friidrott är:
-

Marie-Louise Dahlberg, Föreningsutvecklare, marie-louise.dahlberg@friidrott.se,
010-476 42 11

-

Björn Lindén, Ansvarig föreningsavdelningen, bjorn.linden@friidrott.se,
010-476 53 35

PROJEKTSTÖD IF
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HANDBOK 2020 - 2021
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Projektmedel att söka via RF-SISU distrikten

RF-SISU distrikten (DF) har också projektstöd att fördela till olika satsningar.
Här finner ni kort information om dessa. Notera att dessa skiljer sig från Svensk
Friidrotts stöd. För mer information, ta kontakt med ert DF, t.ex. RF/SISU Småland.
1. Idrottssvaga områden
Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att
bedriva förenings- och idrottsverksamhet som riktar sig till målgruppen.

Medel ska beviljas föreningar som arbetar med angiven målgrupp och
antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i
idrottssvaga områden.
2. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
Projekt ska beviljas för att:
- Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den trygg,
välkomnande och inkluderande.
- Möjliggöra för föreningen att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt
som involverar flera idrotter såsom idrottsskolor eller organiserad
spontanidrott för målgruppen.
3. Utbildade barn- och ungdomsledare i föreningen
Projekt ska beviljas för:
- Idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar
inom idrottsgemensamma områden såsom SISU Idrottsutbildarnas
övergripande tränarutbildning eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper
kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.
Utöver ovan Projektstöd IF finns det även riktade medel såsom Anläggningsstöd.
Även dessa medel är det ert RF-SISU distrikt som hanterar ansökningar för.
Anläggningsstöd är uppdelat i fem kategorier:
- Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt.
- Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt.
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- Stöd till renoveringsåtgärder.
- Stöd till energiåtgärder.
- Stöd till Säkerhetsåtgärder.

I varje RF-SISU Distrikt finns det kontaktpersoner för dessa stöd och som kan svara
på frågor. Hitta ditt RF-SISU Distrikt här:
https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Omoss/varadistrikt/
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