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Fotballklubber i Midt-Norge 
 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. Trondheim, 
  22. mai 2018 
 
 
Støtte til granulatfangere på kunstgressbaner 
 
 
Sparebankstiftelsen SMN har tildelt 3 mill. kroner for å støtte klubber i SpareBank 1 SMN sitt 
markedsområde (Trøndelag-Møre og Romsdal samt deler av Sogn og Fjordane). Det vises til 
vedlagte pressemelding og oppslag i Adresseavisen. Grunnlag for støtte gis til klubber som 
installerer granulatfangere i dreneringskummer rundt kunstgressbanen. 
 
Det kan søkes om støtte til innkjøp av granulatfangere til en kunstgressbane (6-10 kummer) med 
maksimal tildeling på 100.000,- kroner per klubb. Midlene vil bli fordelt til søkerklubber i bankens 
markedsområde. Arbeidet vil bli gjort i samarbeid med NFF Trøndelag. 
 
Søknadsfrist er 15. juni 2018 og tildeling/avslag vil bli meddelt senest 31. august 2018. 
 
Stiftelsen er opptatt av at de klubber som vil få støtte kan vise til hva de har gjort/øvrige planer når 
det gjelder de utfordringene som kunstgressbaner og granulat medfører. 
 
Kort beskrivelse av krav til søknaden: 

• Kort beskrivelse av klubben og kort om klubbens generelle drift av kunstgressbanen 
• Dagens rutiner knyttet til miljøutfordringene og med spesielt fokus på granulat håndtering 
• Oversikt over etterfylling av granulat siste tre år. Må dokumenteres. 
• Det gis ikke støtte til offentlig eide kunstgressbaner 
• Klubben må kunne forplikte seg til å dokumentere granulatforbruket overfor stiftelsen de 

kommende tre år med innsending til stiftelsen senest 15. juni i 2019-2020-2021. Dvs. hvor 
mye granulat er oppsamlet via granulatfiltrene og hva er gjeninnført på banen av oppsamlet 
granulat og hva er tilført av nytt granulat. 

 
 
Søknad sendes sparebankstiftelsen.smn@smn.no senest 15. juni 2018.  
 
 
Kjøp av granulatfangere gjøres direkte av klubben hos Miljøbaner.no.  Se vedlegg for 
bestillingskode og priser. Dersom klubben får støtte fra stiftelsen vil støttebeløpet (eks mva) bli 
utbetalt ved innsendelse av faktura samt betalingsbekreftelse. 
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Oppsummering av tidsplan: 
 
Søknadsfrist: Fredag 15. juni 2018 
Svar på søknad sendes Senest 31. august 2018 
Siste frist for å bestille filter iht vedlagte tilbud 15. september 2018 
Siste frist for innsending av kopi av faktura og 
betalingsbekreftelse 

31.12.2018 

Støttebeløp betales ut fortløpende  
 
 
Med vennlig hilsen 
Sparebankstiftelsen SMN 

 
forretningsfører 
 
Vedlegg: 
 

• søknadsskjema 
• pressemelding 
• avisoppslag i Adresseavisen 
• prisliste og bestillingskode hos Miljøbaner.no v/ bestilling basert på denne avtalen

 


