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Fastighet/tillgänglighet
Investeringsstöd (Boverket)
Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal,
samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller
energieffektivitet.
Skapa goda mötesplatser – sök investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler:
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/allmanna-samlingslokaler--investeringsbidrag/

Bygdemedel (Länsstyrelsen)
Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att
reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten
Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:
•
•
•
•

Reparation och upprustning av bygdegårdar.
Inköp av fast utrustning.
Förbättring av idrottsanläggningar.
Markering och upprustning av stigar och leder.

https://www.lansstyrelsen.se/
Exempel:
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/natur-och-landsbygd/stod-forlandsbygdsutveckling/utveckling-med-bygdemedel.html

Föreningsbidrag (kommunala)
Många kommuner har bidrag för föreningar att söka. Kolla med er egen kommun hur det
ser ut.
Exempel:
https://www.leksand.se/medborgare/uppleva-och-gora/foreningar-ochforeningsliv/bidrag-du-kan-soka/

Allmänna arvsfonden
Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre
och personer med funktionsnedsättning.
Arvsfonden har fyra målgrupper. För att få pengar ur Arvsfonden måste projektet
inkludera minst en av de fyra målgrupperna. Arvsfondens målgrupper är:
•
•
•
•

barn 0–11 år
unga 12–25 år
äldre över 65 år
personer med funktionsnedsättning oavsett ålder

https://www.arvsfonden.se/
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Bredbandsutbyggnad (Post- och telestyrelsen)
Har ni bildat en bredbandsförening går det att söka medel för lokal utbyggnad av
fibernätet.
Byanätsforum:
https://www.byanatsforum.se/starta-byanat/
Post- och telestyrelsen:
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legaladokument/bredbandsstod/infokit-bredbandsstod-2021-20210326.pdf

Idrotts- och fritidsanläggningar (Jordbruksverket)
Du kan få stöd om du investerar i anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter eller i
samlingslokaler.
Det kan finnas regionala begränsningar för vad du kan få stöd för. Kontakta din
länsstyrelse för att få reda på vad som gäller i ditt län.
Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med
den dag då du skickade in din ansökan om stöd.
Du kan få stöd för de här utgifterna kopplat till din investering:
•
•
•
•

köp av nytt material och ny eller begagnad fast inredning
köp eller utveckling av programvara
tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen
köp av tjänst för om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer.

https://jordbruksverket.se/stod/service-och-satsningar-pa-landsbygden/fritids--ochidrottsanlaggningar

Trafikverket
Du kan söka pengar till ett trafiksäkerhetsprojekt. Ideella organisationer kan söka bidrag
till projekt som stödjer de transportpolitiska målen om tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö
och hälsa.
•
•

Snabbladdningsstationer för elfordon
Skyltfonden

https://bransch.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/

Stiftelser (Länsstyrelsen)
Länsstyrelsernas har en sida för att hitta uppgifter om stiftelser.
Du kan söka efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att hitta stiftelser som
du kan söka stipendier eller bidrag från.
https://stiftelser.lansstyrelsen.se/
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Icke-statliga kulturlokaler (Boverket)
Bidraget ges till kulturlokaler som ägs och drivs av någon annan än staten. Exempelvis
museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar och liknande. Lokaler för länsmuseer är
prioriterade
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kulturlokaler---icke-statliga/

Miljö
Lokala naturvårdssatsningen, LONA (Naturvårdsverket)
Nyckelord för LONA-satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ, friluftsliv, samverkan,
folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. Projekt inom följande kategorier kan få
stöd:
•
•
•
•
•
•
•

kunskapsuppbyggnad
framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram
områdesskydd
vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter (inklusive åtgärder som
främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö)
restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter
information, folkbildning och annan kunskapsspridning
restaurering, anläggande av våtmarker och annat förberedelsearbete inför detta
arbete

https://www.naturvardsverket.se/lona

Naturbonusen (Naturkompaniet)
Varje år skänker Naturkompaniet en procent av det totala bonusgrundande beloppet som
våra kundklubbsmedlemmar handlar för till Naturbonusen. Pengarna går till olika svenska
organisationers natur- och miljövårdsprojekt som värnar om en välmående natur som fler
människor ska kunna njuta av och vistas i.
https://www.naturkompaniet.se/naturbonusen/

Energieffektivisering (Energimyndigheten)
Ta hjälp i ditt energieffektiviseringsarbete. Här presenterar vi de olika stöd du kan ta del
av. Du som företag eller offentlig aktör kan ansöka om ekonomiskt stöd för ditt energi- och
klimatarbetet.
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-minorganisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/

Klimatklivet (Naturvårdsverket)
Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan
du söka pengar från Klimatklivet. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi minska
utsläppen av växthusgaser och gå mot ett mer klimatsmart samhälle.
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Bidrag-tillladdstationer-/
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Utvecklingssatsningen (Avfall Sverige)
Projekt som finansieras av Avfall Sverige ska vara av en sådan karaktär att resultaten
gagnar merparten av Avfall Sveriges medlemmar på ett konkret sätt och inom rimlig tid.
Avfall Sverige finansierar inte investeringar i till exempel byggnader, maskiner eller
utrustning eller produktutveckling. Fokusområdena är sådant som kommittén anser är
särskilt viktigt för den kommunala avfallshanteringen:
•
•
•
•

Fossilfri avfallshantering
Resurseffektivt kretslopp
Beteendeförändringar
Digitalisering

https://www.avfallsverige.se/om-oss/utveckling/utvecklingssatsningen/

Ungdom/utemiljö
Verksamhetsutvecklingsbidrag (Boverket)
Bidrag kan ges till:
•

byggnadsåtgärder vars syfte är att anpassa en allmän samlingslokal, eller
utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen, till ungdomsverksamhet inom kultur- och
fritidsområdet. Det kan till exempel vara ombyggnad och upprustning av lokaler och
utomhusmiljö eller inköp av inventarier och utrustning till den planerade
verksamheten. Hit räknas även åtgärder som görs för att skapa tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning, om arbetet genomförs i anknytning till projektet.

•

verksamheter och aktiviteter som genomförs för att stimulera ungdomsverksamhet i
samlingslokalen. Här kan ingå särskilda kostnader för material eller för projektledare
och annan personal som är kopplad till projektet

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/utvecklingsbidrag-tillungdomsverksamhet-i-allmanna-samlingslokaler/
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