Ansökningblankett:
Stöd från Sparbankstiftelsen Alfa
i samverkan med RF-SISU Värmland

Sparbanksstiftelsen Alfa i samverkan med RF-SISU Värmland
Sparbanksstiftelsen Alfa är en stor och aktiv ägare i Swedbank som driver sparbanksidéns
tankar om sparande, långsiktighet, lokal förankring och att delar av vinsten skall göra nytta där
den uppstått. Från den aktieutdelning vi får genom ägandet i Swedbank kan vi dela ut bidrag
inom vårt verksamhetsområde*. Vi verkar genom det vi äger och är angelägna om att
Swedbank synliggörs när vi lämnar bidrag.
Bidragen som ges ska inte ha karaktär av sponsring utan ska bidra till utveckling av ett
specifikt område som långsiktigt känns angeläget för samhällsutvecklingen. Inom varje
kommun finns ett prisbasbelopp att söka.
Ansökningsförfarandet och administration hanteras via RF-SISU Värmland i nära samråd med
och genom löpande återkoppling till stiftelsen.
Syftet är att stödja idrottsligt utvecklingsarbete i föreningar med breddverksamhet för barn
och ungdomar. Föreningarna ska vara anslutna till Riksidrottsförbundet.
I samråd med RF-SISU Värmland har stiftelsen beslutat att inledningsvis prioritera stöd inom
tre områden under 2021:
1.
Föreningsägda anläggningar
- stöd till renoveringsprojekt
- stöd till energi- och miljöprojekt
2.
Unga ledare
3.
Material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling”

Inom vilket stöd ingår satsningen:
Föreningsägda anläggningar (stöd till renoveringsobjekt, stöd till energi- och miljöprojekt)
Unga ledare
Material som möjliggör utvecklingsresan "Ny syn på träning och tävling"

* Verksamhetsområde för Sparbanksstiftelsen Alfa
Värmlands län:
Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Säffle, Torsby. (Storfors och
Årjäng ingår formellt men där finns i dag lokala sparbanker som ger bidrag till idrott. Dessa kommuner omfattas inte
av denna insats.).

Grundinformation:
Namn på satsningen:

Konsulent:

Förening:

Sista dag för återrapportering:

Startdatum:

Slutdatum:

Idrott:

Bankgiro/plusgiro:
Kontaktperson i förening (namn och mejladress):

Kryssa i den kommun satsningen genomförs i:
Filipstad

Grums

Hammarö

Kil

Munkfors

Forshaga

Hagfors

Karlstad

Kristinehamn

Säffle

Målgrupp som deltar/påverkas av/i satsningen:
Barn 7-12 år (utövare)
Ungdom 13-20 år (utövare)
Unga vuxna 21-25 år (utövare)
Aktivitetsledare
Organisationsledare
Funktionärer/domare
Föräldrar
Övrig målgrupp

Syfte/mål med satsningen:

Genomförande (ange aktiviteter som ska ske under satsningen):

Torsby

Vilken/vilka är satsningens huvudsakliga kostnader?
Utbildare/utbildningsmaterial

Anläggningsinvestering i föreningsägda anläggningar

Kurs- eller utbildningsavgift

Renoveringsprojekt

Processledare

Stöd till energi- och miljöprojekt

Informationsmaterial/broschyrer
Material/utrustning
Lokalhyra
Kost och logi
Resekostnader
Annat
Om annat, ange kortfattat vad:

Ekonomi:
Sökt belopp:
Egna finansiella medel:
Andra finansiärer/bidragsgivare:
Totalsumma för satsningen:
Beviljat belopp:
Eget arbete i timmar:
(Eget arbete gäller enbart området föreningsägda anläggningar. Max 10 procent av kostnaden
får vara eget arbete).

