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RF:s stöd till anläggningar och 
idrottsmiljöer - Stödformer
• Stöd till idrottsytor, mindre 

projekt Vi beviljar högst 50 % 
av totalkostnaden och totalt 
400.000 kr. 

• Stöd till energi- och 
miljöprojekt. Vi beviljar högst 
50 % av totalkostnaden och 
max 100.000 kr. 

• Stöd till idrottsytor, större 
projekt. (Går ej att söka i 
Småland under 2021).

• Stöd till renoveringsprojekt. Vi 
beviljar högst 50 % av 
totalkostnaden och max 100.000 kr. 

• Stöd till säkerhetsprojekt. Vi 
beviljar högst 50 % av 
totalkostnaden och max 100.000 kr.

• Stöd till utrustning för Parasport. 
Vi beviljar högst 75 % av 
totalkostnaden och max 400.000 kr.



Stöd till energi-/miljöprojekt
Syftet med stöd till energi-/miljöprojekt är att svensk idrott aktivt ska medverka till att 
Sveriges miljömål uppfylls.

• Stöd får beviljas till projekt som avser att minska energianvändningen eller för andra 
miljöförbättrande åtgärder. 

• Åtgärderna ska göras på redan befintliga anläggningar och ska alltid föregås av en energi-
/miljörådgivning.

• För att kunna beviljas stöd till energi-/miljöprojekt ska föreningen äga eller ha ett 
driftsansvar(10 årigt nyttjanderättsavtal) för anläggningen som ansökan avser. 



Stöd till energi-/miljöprojekt, 
forts. 
• Stöd till energi-/miljöprojekt kan inte beviljas till projekt som påbörjats innan ansökan till RF-

SISU distriktet skickats in.

• För att kunna beviljas stöd till projekt som avser att minska energianvändningen eller andra 
miljöförbättrande åtgärder ska en energi-/miljörådgivning av hela anläggningen ha 
genomförts.

• Syftet med rådgivningen är att visa att det är de för anläggningen mest relevanta åtgärderna 
som genomförs först. Rådgivningen ska vara gjord av en oberoende part.



Projektstöd IF Anläggning
Innan ansökan:

• Läs RF-SISU Smålands anläggningssida

• Läs ”Projektstöd IF Anläggning Riktlinjer”

Kontakta Länsansvarig handläggare:

Jönköpings Län: David Lindberg
david.lindberg@rfsisu.se; 072-644 33 03 

Kronobergs Län: Janina Forslund
janina.forslund@rfisus.se; 070-450 54 92

Kalmar Län: Johan Erlandsson
johan.erlandsson@rfsisu.se; 072-666 99 31

https://www.rfsisu.se/smaland/bidragochstod/anlaggningsstod/
https://www.rfsisu.se/contentassets/7b29c5bbfcb841edb51dbbc60d069ffa/foreskrifter-for-rfs-stod-till-anlaggningar-och-idrottsmiljoer-2020-2021.pdf
mailto:David.lindberg@rfsisu.se
mailto:Janina.forslund@rfisus.se
mailto:Johan.erlandsson@rfsisu.se


Projektstöd IF Anläggning
Anläggningsträffar:

• Tisdagen den 31 januari kl
18.00-20.30, digitalt

• Onsdagen den 5 april kl 18.00-
20.30, digitalt

Beslutsdatum:

• Tisdagen den 7 mars – Sista ansökningsdag 
fredagen den 24 februari

• Tisdagen den 16 maj – Sista ansökningsdag 
fredagen den 5 maj

• Tisdagen den 10 oktober – Sista ansökningsdag 
fredagen den 29 oktober



Ev. andra ställen att 
söka stöd från kopplat 
till energiprojekt:
Kommuner

Jordbruksverket

Boverket

Specialidrottsförbund (SF) & Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Stiftelser

Sponsorer
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