Fritidsnämnden

Elitidrottsbidrag - villkor
Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för en mångfald av idrotter inom
kommunen att bedriva elitidrottsverksamhet.
Vem kan ansöka
Behörig att ansöka om verksamhetsbidrag till idrottsförening är alla ideella
föreningar som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till
Riksidrottsförbundet (RF).
Allmänna villkor
För att få bidrag ska föreningen följa de allmänna villkor som finns för
bidragsberättigad förening inom Kultur- och Fritidsnämnden.
När ska ansökan skickas in
Sista datum för ansökan är 31 augusti.
Tillsammans med ansökan ska resultatlistor eller annan dokumentation som
styrker att föreningens utövare är elitidrottsutövare enligt definitionen nedan.
Hur ansökan ska skickas in samt vad som ska bifogas med ansökan framgår i
allmänna villkor.
Vad kan en förening söka stöd för
Bidrag går att ansöka för föreningens elitidrottsutövare. Bidraget ges för resultat
för föreningens elitidrottsverksamhet som har påbörjats efter den 1 juli
föregående år samt avslutats senast 30 juni innevarande år.
Bidragsgrundande elitidrottsutövare är föreningsmedlem som fyllt minst 16 år
under den period som stödet söks för och som är:
•
•

individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell senior mästerskapsnivå
och/eller i landslag och som ingår i topp 100 på nationell senior nivå.
elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella
serierna/divisionerna under förutsättning att det inom den idrotten finns
minst fyra serier/divisioner, i annat fall gäller den högsta nationella
serien/divisionen.

En förening kan högst beviljas bidrag för 22 kvinnliga samt 22 manliga
bidragsgrundande medlemmar. Oavsett om en bidragsgrundande medlem
uppfyller kriterierna för både individuell elitidrottare och elitlagidrottare
beräknas bidraget utifrån en bidragsgrundande medlem.

Fördelning av bidraget
Den totala budgeten för bidraget kommer att fördelas på hälften till manliga
respektive kvinnliga elitidrottsutövare. Därefter kommer inkomna ansökningar
att fördelas enligt tabell nedan. En förening som både har manliga och kvinnliga
elitidrottsutövare kan få bidrag från båda delarna av budgeten.
Antal elitidrottsutövare
1-5 elitidrottsutövare
6-15 elitidrottsutövare
16-22 elitidrottsutövare

Del av budget
70 procent
70 procent + 20 procent
70 procent + 20 procent + 10 procent
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