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Stöd till energi- och miljöprojekt 
Svensk idrott ska vara med och bidra till att Sveriges miljömål uppfylls, därför 
går det att söka stöd till energi- och miljöprojekt. Ofta kan föreningarna även 
spara mycket pengar genom att göra energi- och miljöomställningar i sina 
anläggningar, som istället kan användas till verksamhet. 

Vad kan beviljas stöd? 
• 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- och miljökartläggning. 

För att kunna beviljas stöd till energi- och miljöprojekt ska föreningen äga eller ha ett 
driftsansvar för anläggningen som ansökan avser. Med driftsansvar menas att 
föreningen själva, eller tillsammans med andra RF-anslutna föreningar, ska ha 
ekonomiskt ansvar för drift och underhåll av anläggningen. Om föreningen inte äger 
anläggningen ska de ha nyttjanderätten samt det ekonomiska ansvaret för drift och 
underhåll av anläggningen i minst 10 år från ansökningstillfället. 

För att kunna beviljas stöd till projekt som avser att minska energianvändningen eller 
miljöförbättrande åtgärder skall alltid en energi- eller miljökartläggning av hela 
anläggningen ha genomförts. Syftet med kartläggningen är att visa att det är de för 
anläggningen mest relevanta åtgärderna som genomförs först. Kartläggningen ska 
vara gjord av en oberoende part. 

Projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön för anställd personal eller ideellt 
engagerade beviljas inte stöd. 

Stöd till energi- och miljöprojekt beviljas endast till projekt som vid tidpunkten för 
ansökan ännu inte påbörjats. 

Stödets storlek 
Stöd från Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa, i samverkan med RF-SISU 
Småland, till energi- och miljöprojekt kan högst uppgå till 50 000 kr, då stödet är detta 
per kommun i stiftelsens område. 



Idrottsföreningar som söker stödet bör också söka stöd via RF:s stöd till 
anläggningar och idrottsmiljöer och andra stödorganisationer för projektets 
ekonomiska uppväxling. 

Stöd till renoveringsprojekt 
Det finns ett stort behov av renovering, därför kan föreningar som äger eller 
har ett driftsansvar för sin anläggning söka stöd för renoveringsåtgärder. 

Syfte 
Syftet med stödet till renovering är att föreningen ska kunna bibehålla eller utöka sina 
idrottsaktiviteter för barn och unga genom att rusta upp slitna idrottslokaler. 

Vad kan beviljas stöd? 
• Stöd till renovering får beviljas till upprustning av aktivitetsytor, sociala ytor och 

hygienutrymmen. Med sociala ytor avses till exempel klubblokaler, 
klubbstugor, utbildningslokaler eller caféer. 

• Stöd får beviljas för renovering av viss fast eller större utrustning som är en del 
av aktivitetsytan. 

Stöd beviljas inte till individuell tävlings- och träningsutrusning, även om utrustningen 
används av flera idrottare. Stöd beviljas inte heller till maskiner, fast utrustning som 
inte anses vara idrottsutrustning, möbler eller vitvaror.  

För att kunna få stöd till renovering av utrustning krävs det att investeringskostnaden 
uppgår till ett halvt prisbasbelopp.  

För att kunna beviljas stöd till renovering ska föreningen äga eller ha ett driftsansvar 
för anläggningen som ansökan avser. Med driftsansvar menas att föreningen själva, 
eller tillsammans med andra RF-anslutna föreningar, ska ha ekonomiskt ansvar för 
drift och underhåll av anläggningen. Om föreningen inte äger anläggningen ska de 
ha nyttjanderätten samt det ekonomiska ansvaret för drift och underhåll av 
anläggningen i minst 5 år från ansökningstillfället. 

Stöd till renovering beviljas inte till andra ytor än aktivitetsytor, sociala ytor och 
hygienutrymmen. Exempel på ytor som inte omfattas av stödet är till exempel förråd, 
läktare, kontor eller liknande ytor för publik och personal. 

Stöd beviljas inte heller till administrationskostnader som till exempel kostnader för 
bygglov, projekteringskostnader och arkitektkostnader 

Stöd till renovering beviljas endast till projekt som vid tidpunkten för ansökan ännu 
inte påbörjats. 

 

 



Stödets storlek 
Stöd från Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa, i samverkan med RF-SISU 
Småland, till renoveringsprojekt kan högst uppgå till 50 000 kr, då stödet är detta per 
kommun i stiftelsens område. 

Idrottsföreningar som söker stödet bör också söka stöd via RF:s stöd till 
anläggningar och idrottsmiljöer och andra stödorganisationer för projektets 
ekonomiska uppväxling.  
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