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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 på:
https://www.friidrott.se/barn-ungdom/idrottslyftet/subvention19.aspx
En godkänd deltagare vid aktuell kurs genererar följande stöd:
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

1000 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

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 Utbildning 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.
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:
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”

SVENSK FRIIDROTT
Handbok för Projektstöd IF Utbildning
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

-

Anders Rydén, Utbildningsansvarig, anders.ryden@friidrott.se, 010-476 53 43

