Information sökbart projektstöd för alla föreningar 2020-2021
Riksidrottsförbundet (RF) har från och med 1 januari 2020 nya riktlinjer för ekonomiskt stöd.
Syfte och mål med stödet är att skapa förutsättningar för föreningarna att utveckla barn och
ungdomsidrott i enlighet med RF:s Strategi 2025. Det sökbara idrottslyftet är nu borttaget
och ersätts av sökbart Projektstöd för barn- och ungdomsidrott.

Sökbara områden inom Projektstöd för barn- och ungdomsidrott
Det går att söka Projektstöd för barn- och ungdomsidrott inom tre övergripande områden.
• Utbildade barn- och ungdomsledare i föreningarna
• Få fler ungdomar i åldern 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten
• Idrottssvaga områden
Utbildade barn- och ungdomsledare i föreningarna
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av
utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala
och idrottsspecifika utveckling.
Inriktningar inom området där projektstöd kan beviljas av Badminton Sweden:
- Deltagande på eller anordnande av badmintonspecifika utbildningar för aktivitetsledare,
dvs tränare/ledare, inom Badminton Swedens utbildningsprogram för tränare.
- Deltagande på utbildningskonferenser/symposium arrangerade av Badminton Sweden med
inriktning på tränare. Till exempel den årliga utbildningshelgen, utbildningsprogram i
samband med Swedish Open, mm.
Inriktningar inom området där projektstöd kan beviljas av Distriktsidrottsförbund/SISU:
- Deltagande på idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar
inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande
tränarutbildningar, eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars
fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Få fler ungdomar i åldern 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten
Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få
målgruppen 13-20 år att stanna kvar inom den organiserade idrotten.
Inriktningar inom området där projektstöd kan beviljas av Badminton Sweden:
- Utveckla eller implementera nya tränings och tävlingsformer för målgruppen.

- Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter att
idrotta.
- Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och
inkluderande, i linje med Badminton Swedens värdegrund Badminton vill.
Inriktningar inom området där projektstöd kan beviljas av föreningens
Distriktidrottsförbund/SISU (DF/SISU):
- Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och
inkluderande.
- Möjliggöra för föreningen att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som
involverar flera idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen.

Idrottssvaga områden
Målgruppen inom detta område ska vara barn och ungdomar som bor i idrottssvaga
områden. Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att
bedriva förenings-och idrottsverksamhet som riktar sig till denna målgrupp.
Medel kan beviljas till föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är
verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden.
Projektstödet söks via föreningens Distriktsidrottsförbund/SISU. Notera att projektstöd för
idrottssvaga områden inte är sökbart via Badminton Sweden.

Anvisningar och förtydliganden för sökande
Följande saker ska vara tydligt angivna i ansökan:
- Syfte med projektet.
- Beskrivning av genomförande och tidsplan.
- Målgrupp för projektet.
- Vilket sökbart projektområde ansökan avser.
Avgränsningar
Projektstöd för barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger
långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte stöd till
ordinarie eller löpande verksamhet.
Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom samtliga sökbara områden:
- Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för
att bekosta läger.

- Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga
verksamheten eller uppstart för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av
material för ordinarie verksamhet.
- Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Ansökningsperioder för projektmedel Barn- och ungdomsidrott
Ansökan om projektstöd till Badminton Sweden ska göras av föreningen i IdrottOnline via
applikationen för idrottsmedel. Projektperioden sträcker sig över två år (2020 – 2021).
Följande ansökningsperioder för projektansökningar gäller:
2020: 28 februari och 28 augusti.
2021: 1 februari och 27 augusti.
För ansökningsperioder för projektansökningar till föreningens DF/SISU: Var snäll och ta
kontakt med er idrottskontakt på ert DF/SISU, då de olika distrikten hanterar sina
ansökningsperioder på olika sätt.
När flera föreningar ska ingå i 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.

Redovisning av erhållet stöd
Föreningarna måste senast 30 januari året efter att projektet är genomfört, inkomma med
en återrapport av genomfört projekt.
Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast 30 januari kan ej beviljas nya
projektstöd. Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast 1 mars ska återbetala
erhållet stöd.
Följande ska redovisas i samtliga återrapporter till beviljade medel från Badminton Sweden
och/eller Distriktsidrottsförbund/SISU:
För projektområde Utbildade barn-och ungdomsledare i föreningarna.
- Antal aktivitetsledare som utbildats.
För projektområde Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten samt
Idrottssvaga områden:
- Antal unika individer som deltagit i projektet.
- Antal aktivitetstillfällen.

Badminton Swedens kriterier för att kunna söka projektstöd hos under projektperioden
2020-2021
Samtliga föreningar som fått Idrottslyftsmedel utbetalda av Badminton Sweden under 2019
ska lämna in återrapport för Idrottslyftet 2019 senast 15 februari 2020. Föreningar kan ej
söka projektstöd hos Badminton Sweden för 2020 innan återrapport för Idrottslyftet 2019 är
inlämnad.
Från och med 1 januari 2020 är det lag på att samtliga föreningar som bedriver
ungdomsidrott ska begära in begränsat registerutdrag från polisen på samtliga ledare som
har regelbunden kontakt med barn och ungdomar upp till 18 år. Föreningar som söker
projektstöd för barn och ungdomsidrott hos Badminton Sweden ska ha begärt in detta från
samtliga ledare.
Föreningar som söker projektstöd för barn och ungdomsidrott ska arbeta aktivt med
värdegrundsfrågor, genom Badminton vill-träffar i samverkan med DF/SISU.
För de föreningar som ej redan påbörjat arbetet med Badminton vill under 2019: kontakta
ert DF/SISU eller Badminton Swedens förenings- och distriktsutvecklare Claes Johansson.
Deltagande på Badminton Swedens regionala förenings- och distriktskonferenser är
obligatoriskt för samtliga föreningar som erhåller projektstöd för minst 5000 kronor under
2020. Vi kommer under våren 2020 arrangera fyra regionala förenings- och
distriktskonferenser. Inbjudan och information skickas ut under februari månad.
Övrig information
Om ni har frågor eller behöver hjälp med ansökan om projektstöd via Badminton Sweden,
kontakta Förenings- och distriktsutvecklare Claes Johansson.
Ni rekommenderas att kontakta ert Distriktsidrottsförbund för möjligheten att söka
projektstöd via dem, även om ni också söker via Badminton Sweden. Förutom möjligheten
att söka projektstöd enligt ovan så finns det genom kontakt med ert DF/SISU möjligheter till
ytterligare stöd med bidrag, resurser och kompetens. Behöver ni hjälp med att komma i
kontakt med DF/SISU och er idrottskontakt, hör av er till Badminton Swedens förenings- och
distriktsutvecklare Claes Johansson.

Claes Johansson
Förenings- och distriktsutvecklare, Badminton Sweden
070-7682740

claes.johansson@badminton.nu

