Låne-/Prova På utrustningar – Extra projekt
Ansökningsstatus: Ansökan öppen
Genom att ansöka om idrottslyftsmedel i detta projekt finns det möjlighet för föreningen
att finansiera inköp av låneutrustningar. Det utgår helt från föreningens eget behov av
låneutrustningar och möjligheter till inköpet.
Syftet är att föreningar ska kunna erbjuda barn/ungdomar att låna utrustning för att prova på
ishockey kostnadsfritt.
Kriterier för ansökningar:
• Högsta summa att ansöka för är 15 000 kr.
• 50 st föreningar kommer få ansökan godkänd.
• Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommer. Ansökan kommer att stänga när
antalet ansökningar inkommit som det finns utrymme ekonomiskt att godkänna.
Information när ansökan är stängd kommer då skickas ut.
• De föreningar som tidigare i Idrottslyftet 2016 & Idrottslyftet 2017 sökt ”Öppna projekt”
eller ”Låne- & Prova På utrustningar” och fått de godkänt för inköp av Låne-/Prova På
utrustningar kommer ej att prioriteras.
• De föreningar som tidigare inte har fått projektmedel utbetalt i Idrottslyftet för inköp av
låne- & prova på utrustningar kommer att prioriteras.
Inköpen av utrustningar utgår helt ifrån vad föreningen har för behov, rekommendationen är att
gemensamt i föreningen se över behovet och göra prisjämförelser på de utrustningsbehov som
finns för att så billigt som möjligt göra inköpen.

TIDSPLAN
Under öppen ansökningsperioden.
 Ansök om Idrottslyftsmedel genom IdrottOnline (guide finns till hur ansökan görs, på länken här:
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Information/Idrottslyftet/).



Förberedelser och planering av genomförande av inköp till föreningen.

När ansökningsperioden stängt.
 Projektbeslut skickas ut och projektmedel betalas ut (Förhoppningsvis under november).
 Genomförande av inköp.
Före sista februari 2018
 Godkända ansökningar genereras en återrapport på föreningens sida i IdrottOnline, när
inköp är slutfört fylls återrapporten i med beskrivning av vad som är inköpt med underlag
(Kvitto/fakturaunderlag) och skickas in till förbundet. För detta projekt är sista
återrapporteringsdag 28 februari 2018.
Har Du frågor om Idrottslyftet kontakta - Linus Berg
Telefon: 08-449 04 44 eller 070-445 04 44
E-mail: linus.berg@swehockey.se
Låne-/Prova På utrustningar

