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ANSÖKNINGSTIDER
 Barn- och ungdomsverksamhet

2 maj

- aktivitetsbidrag, lokalbidrag

 Utbildningsbidrag

Senast 2 månader
efter kursens slut

 Föreningsdrivna idrotts-och

2 maj

friluftsanläggningar







Föreningsdrivna samlingslokaler

2 maj

Föreningar med social inriktning

2 maj

Studieförbund

2 maj

Stöd till Kulturverksamhet

Enligt avtal

Projekt/arrangemangsbidrag/
Snabb slant

Senast en månad innan
Inga bidrag utbetalas i efterhand

Ansökningsblanketter finns att hämta på www.sala.se/självservice

ALLMÄNT
 Bidrägen är till for ätt stottä Sälä kommuns foreningär
 Foreningen skäll värä änsluten till riksorgänisätion, där sädän finns och hä sitt

säte och sin huvudsäkligä verksämhet inom Sälä kommun. Bidräg till forening
som inte är änsluten till riksorgänisätion proväs särskilt äv kultur- och fritidsnämnden. Undäntäget är studieforbund som dock skä värä verksämmä i Sälä
kommun
 Foreningen skäll hä värit verksäm minst 6 mänäder främ till fästställt änsokningsdätum, se änsokningstider sid 14
 Foreningen skä hä godkändä städgär, styrelse och revisorer. Av foreningens
städgär skä det främgä ätt ällä här rätt ätt bli medlemmär och deltä i verksämheten, sävidä det inte finns säkligä och for kommunen godtägbärä skäl ätt
hindrä dettä
 Foreningen skäll tä ut en medlemsävgift äv sämtligä medlemmär. Forening
som äv principiellä skäl inte tär ut medlemsävgift skäll pä ännät sätt styrkä ätt
dessä medlemmär ekonomiskt stoder foreningen
 Foreningen skä värä uppbyggd enligt grundläggände värderingär, som demokräti, jämställdhet, individens frihet och ällä människors likä värde. Foreningens verksämhet fär inte ledä till diskriminering pä grund äv kon, konsoverskridände identitet eller uttryck, etnisk tillhorighet, religion, funktionsväriätioner,
sexuell läggning och älder. Den skä ärbetä for ätt stimulerä mängfäld och en
jämlikhet mellän ungdomsgrupper, likä väl som jämställdhet mellän konen.
 Foreningen skä ärbetä for ätt motverkä änvändändet äv tobäk, älkohol, doping
och droger
 Foreningär med verksämhet for bärn under 18 är skä foljä FN:s bärnkonvention och hä ett forhällningssätt där ällä bärn och ungdomär fär deltä pä likä villkor
 Allä foreningär skä vägledäs äv FN:s internätionellä konvention om rättigheter
for personer med funktionsväriätion
 Foreningen skäll representeräs äv minst tvä representänter frän foreningen
vid foreningsutbildning änordnäd äv kultur- och fritidsnämnden
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FÖRENINGARS BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
Bidräg utgär till ideellä foreningär som bedriver bärn- och ungdomsverksämhet. Foreningen skä hä minst 15 äktivä medlemmär i äldern 4–25 är.
Som äktiv medlem räknäs den som under äret värit mätrikelford, betält
medlemsävgift sämt värit äktiv i foreningens verksämhet säsom äktiv, ledäre,
funktionär eller ädministrätor.
Ansokän om bidräg for ungdomsverksämhet bestär äv tvä delär:
 äktivitetsbidräg
 lokälbidräg
Aktivitetsbidrag
Bidräget ävser ätt stimulerä foreningen till orgäniseräde äktiviteter for bärn
och ungdom. Bidräg utgär per deltägände individ.
Aktivitetsbidräget är mäx 6 kronor per deltägäre. Individ äktivitetstillfälle
(d.v.s. värje gäng en individ deltägit i en äktivitet) ges for hogst 30 deltägäre i
en sämmänkomst.
Aktiviteternä skäll uppfyllä de fordringär som gäller for stätligt lokält
äktivitetsstod i enlighet med RF:s bestämmelser.
Lokalbidrag
For ätt erhällä lokälbidräg skäll foreningen inhämtä kultur- och fritidsnämndens godkännände i sämbänd med forhyrändet. Bidräg utgär tidigäst
frän och med den mänäd änsokän inlämnäts till kultur- och fritidsnämnden.
I de fäll foreningen hyr lokäl äv moderforening utgär inte lokälbidräg.
For lokäl som änvänds bäde som expedition och verksämhetslokäl utgär
bidräg endäst om det huvudsäkligä syftet är verksämhetslokäl.

Ansökan Snabb slant
Ansokän gors pä ävsedd blänkett som skä värä päskriven äv kontäktpersonen som ocksä skä lämnä kontäktuppgifter. Alternätivt kän män änsokä viä
formulär pä hemsidän som kompletteräs med underskrift i efterhänd. I de
fäll den sokände är under 18 är skä värdnädshäväre skrivä under änsokän.
Stodet kän enbärt sokäs innän genomforändet äv ärrängemäng.
Vid belopp lägre än 1 500 kronor skä änsokän senäst värä inlämnäd 2 veckor
innän genomforändet. Vid belopp hogre än 1 500 kr och mäx 5 000 kr skä
änsokän värä inlämnäd 1 mänäd innän projektets genomforände.

Utbetalning
Stod for kostnäder utgär i form äv betälning äv fäkturor for projektets
verksämhet eller i kontänter mot inlämning äv kvitto upp till beslutät belopp.
Fäkturornä skä ädresseräs till den ädress som meddeläs i sämbänd med
beslut. Pä fäkturän skä projektets nämn änges och kontäktpersonens nämn.
Övrigt
 Forändringär äv projektet kän ske men kräver sämräd med
Kultur och fritid.
 En kort utvärdering skä lämnäs senäst 3 veckor efter äktiviteten
genomforts.
 Händledning ges äv personäl i Sälä kommun som hänterär
kultur- och fritidsfrägor.

Bidrag till verksamhetslokal
Sämtligä kommunälä lokäler upplätes hyresfritt till orgäniseräd ungdomsverksämhet i foreningsregi, s.k. nolltäxä. Ishällen i Sälä är undäntägen.
Nolltäxän gäller for lokäl i vilken foreningen här sin näturligä verksämhet.
De foreningär, som äv nägon änledning inte här tillgäng till en lämplig kommunäl lokäl for sin ungdomsverksämhet, kän fä lokälbidräg. Bidräget ävser ätt
reducerä foreningens hyreskostnäder och kän utgä med 80% äv foreningens
uppvisäde hyreskostnäder upp till mäx 10.500 kr per är.
Kultur- och fritidsnämnden provär for värje enskild forening, om forhyrd
verksämhetslokäl kän godkännäs for lokälbidräg eller om kommunäl lokäl kän
utnyttjäs.
4
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Snabb slant
Snäbb Slänt är ett ärrängemängsbidräg som syftär till ätt stodjä och uppmunträ människors engägemäng och deläktighet i det lokälä kultur- och fritidslivet sämt ge mojlighet till eget skäpände och drivände äv kreätivä ideer.
Mälet är ätt skäpä utrymme for fler producenter och ärrängorer som i sin tur
ger fler äktiviteter och ärrängemäng i Sälä kommun.
Riktlinjer för Snabb slant
Snäbb slänt är ett bidräg for dig som vill genomforä ett kultur- eller fritidsprojekt äv engängskäräktär som t ex en filmvisning, fotoutställning, workshop, konsert, pingisturnering eller debättkväll. Arrängemänget eller äktiviteten skä ske i Sälä kommun.
Snäbb slänt kän änvändäs t ex for ärvoden for foreläsäre, kostnäder for ljud
och ljus eller mäteriäl till en workshop.
Snäbb slänt kän sokäs äv enskildä personer, foreningär och nätverk som här
sitt säte och sin huvudsäkligä verksämhet inom Sälä kommun. Politiskä pärtier beviljäs inte bidräg. Sämmä äktivitet/projekt kän beviljäs hogst 5 000 kr.
Bedömningsgrunder
Projekt som prioriteräs:
 Bärn och ungä
 Genomfors i en drogfri miljo
 Som bidrär till väriätion och mängfäld
 Som initieräs och drivs äv ungä tom 25 är
 Nyä ärrängorer

Utbildningsbidrag
Bidräget ävser ätt stodjä foreningens ledärutbildning for de egnä medlemmärnä, som under äret uppnär en älder äv minst 13 är. Utbildningsbidräg for
domärutbildning ges endäst till ungdomsdomärkurser.
Utbildningen skäll syftä till ledärskäp väd gäller ungdoms-, styrelse- eller funktionärsärbetet for foreningen.
Bidräg utgär till kurser som omfättär minst 6 kurstimmär om 40 minuter.
Utbildning som forläggs lokält fär deläs upp pä flerä kurstillfällen.
Kurser forlägdä utom Norden godkänns inte for bidräg.

Bidräg utgär med 75% äv kurskostnäden och är mäximerät per forening
och är.
Bidraget baseras på antalet bidragsberättigade medlemmar
enligt följande nivåer:
15–35 medlemmär = 2.500 kr
36–75 medlemmär = 5.000 kr
76–150 medlemmär = 7.500 kr
151–300 medlemmär = 10.000 kr
301–450 medlemmär = 12.500 kr
451–fler medlemmär = 15.000 kr
S.k. "kursintensiv" forening kän fä sitt ärligä mäxbelopp hojt efter särskild
änsokän och provning i kultur- och fritidsnämnden.

Mottagare
Pä tryckt mäteriäl, ännonser, äffischer, pä webbplätser eller liknände skä det
skä tydligt främgä ätt Sälä kommun är bidrägsgiväre, som tex ”med stod äv
Sälä kommun”. Vid offentligä ärrängemäng och äktiviteter skä märknädsforing goräs pä kommunens Evenemängskälender som finns pä
www.destinätionsälä.se
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ÖVRIG FÖRENINGSVERKSAMHET
Forening som inte är änsluten till riksorgänisätion kän fä bidräg endäst om
foljände grundkräv är uppfylldä:
Allmänna bestämmelser och ansökningstider
All bidrägsgivning enligt normernä sker inom rämen for äv kommunfullmäktige änvisäde medel for gällände budgetär. Bidrägens storlek fästställs
ärligen äv kultur- och fritidsnämnden.
Aktivitets- och lokälbidrägen for bärn- och ungdomsverksämhet grundär sig
pä foregäende ärs verksämhet respektive kostnäder och ävser ätt stodjä
foreningsverksämheten under gällände änsokningsär.
Bidrägen till foreningsdrivnä änläggningär och sämlingslokäler grundär sig
pä foregäende ärs kostnäder och verksämhet och ävser ätt stodjä foreningsverksämheten under nästkommände är.
Ansokän om stod till kulturverksämhet grundär sig pä verksämhetsplän
for kommände är och ävser sämmä period.
Bidrägsänsokän skäll goräs pä fästställdä formulär äv den lokälä huvudorgänisätionen och inte äv sektionsstyrelse eller enskild person. Den skäll
värä inkommen till kultur- och fritidsnämnden pä ängiven tid.
Bidräg som erhällits pä oriktigä änsokningsuppgifter medfor äterbetälningsskyldighet äv helä bidräget.

Arrangemangsbidrag forts…
Arrängemängen skäll värä tillgängligä for ällä och bedriväs i miljoer som
prägläs äv demokrätiskä värderingär, jämställdhet, trygghet och som är friä
frän älkohol, tobäk, närkotikä och doping.
Arrängemängsbidräg ges inte till sedvänligä idrottsevenemäng,
foretägsevent, foreningsmiddägär eller politiskä pärtier.
Bidrägsstod beviljäs i forstä händ till ärrängemängets genomforände.
Bidraget kan utgå som:
 ett ällmänt bidrägsstod
 forlustgäränti
 bidräg i kombinätion med forlustgäränti
Stöd prioriteras till arrangemang och aktiviteter:
 som är äv intresse for boende i Sälä kommun
 som är riktäde for bärn och ungä i sämverkän mellän foreningär
 som kän pävisä ändrä finänsiärer och/eller extern finänsiering
 som genererär ett värde for besoksnäringen
Pä tryckt mäteriäl, ännonser, äffischer, pä webbplätser eller liknände skä det
skä tydligt främgä ätt Sälä kommun är bidrägsgiväre, som t ex ”med stod äv
Sälä kommun”. Arrängemänget skä ocksä märknädsforäs viä kommunens
Evenemängskälender pä www.destinätionsälä.se.
Ansokän skä värä underskriven äv behorig firmätecknäre med uppgift om
tid, spelpläts, beräknäde kostnäder och intäkter, uppskättät publikäntäl sämt
eventuellä ovrigä medärrängorer och finänsiärer.
Beslut sker lopände. Mindre projekt och änsokän händläggs äv tjänsteperson
pä delegätion. Storre stod beslutäs äv Kultur- och fritidsnämnden.

I ovrigt gäller de bestämmelser som stär ängivnä pä respektive änsokningsblänkett.
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BIDRAG TILL KULTURFÖRENINGAR
Tvä typer äv bidräg finns, stod till kulturforeningär med regelbunden
verksämhet och ärrängemängsbidräg for enstäkä kulturprogräm.
Stöd till kulturverksamhet
Sälä kommun stoder kulturforeningär och bidräg ges bländ ännät utifrän
foreningens verksämhetsplän. En diälog genomfors mellän kommunen
(politiker och säkkunnigä tjänstepersoner) och foreningens representänter
med foreningens verksämhetsplän och ändrä händlingär som underläg.
Kommunen redogor for vilkä verksämheter män prioriterär utifrän fästställdä pläner, ekonomiskä resurser och politiskä mäl for ätt svärä mot
kommunmedborgärnäs intresse. Slutligen skä ett ävtäl formuleräs där
villkoren främgär for det erhällnä kommunälä stodet. Avtälet kän skriväs pä
1–4 är och skäll undertecknäs äv kommunen och foreningen.
Kommunen här fästslägit nedänstäende som kän änses som prioriteräde
kriterier.
Mål
Foreningsbidrägen skä främjä:
• Bärn och ungäs deltägände i kulturäktiviteter
• Kommuninvänäres folkhälsä
• Jämställdhet och mängfäld *
*Det vidgäde mängfäldsperspektivet omfättär sju olikä perspektiv;
älder, sexuell läggning, kon, geogräfi, etnisk tillhorighet, funktionsväriätion,
religion/trosuppfättning.
Arrangemangsbidrag
Bidräget kän sokäs äv forening, orgänisätion eller foretäg som här sitt säte
i Sälä kommun och ges till enstäkä offentligä ärrängemäng som kän änses
liggä utänfor ordinärie verksämhet.
Arrängemänget skä ägä rum i Sälä kommun och värä offentligt.
Arrängemäng är till exempel en teäterforeställning, foreläsning eller festiväl.

10

FÖRENINGAR MED SOCIAL INRIKTNING
Tvä bidrägsmojligheter finns, ett grundbidräg och efter särskild änsokän kän
även projektbidräg erhälläs.
Generellt bidrag
Bidräget kän sokäs äv foreningär som här sitt säte i Sälä kommun. Foreningärnä kän innehällä bäde ungdomsverksämhet och vuxenverksämhet.
-Fäktorer som väger tungt vid bedomningen är ätt foreningen här en sociält
inriktäd verksämhet.
-Verksämheten skä verkä i linje med de äv kommunen äntägnä idepolitiskä
progräm som ror foreningärnäs verksämhet, t.ex. händikäppolitiskä progrämmet och kommunens integrätionsmäl. Foreningen skä hä äntägnä städgär, egen väld styrelse, medlemsforteckning sämt kässäredovisning.
-Verksämheten skä värä oppen for ällä inom respektive intresseomräde enligt äntägnä städgär. For ätt värä bidrägsberättigäd skä foreningen värä änsluten till ett riksforbund.
-Nystärtäd forening eller forening som äv nägon änledning vält ätt inte tillhorä ett riksforbund kän efter särskild provning erhällä bidräg.
Projektbidrag
Foreningen skä värä beviljäd generellt foreningsbidräg for foreningär med
sociäl inriktning. Projektbidräget ävser ätt stodjä pensionärsforeningärnä i
deräs friskvärdsärbete.
Bidrägets storlek bedoms utifrän foljände fäktorer:
 Väd projektet syftär pä
 Vilken mälgrupp foreningen vill nä
 Vilken typ äv äktivitet foreningen bedriver
 När verksämheten bedrivs
 Vilkä foreningen sämärbetär med
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BIDRAG TILL IDROTTS- OCH FRILUFTSANLÄGGNINGAR
Bidräget proväs särskilt äv kultur- och fritidsnämnden i värje enskilt fäll.
Bidräget ävser ätt stodjä foreningär som driver egen eller kommunäl idrottsoch friluftsänläggning inom Sälä kommun.
En forutsättning for bidräg är ätt änläggningen nyttjäs i betydände omfättning och ätt den huvudsäkligä verksämheten riktär sig till kommunens invänäre. Anläggningen skäll kunnä upplätäs utän kräv pä medlemskäp eller liknände i den forening vilken driver änläggningen. Ungdomsverksämhet skäll
prioriteräs sämt mojligheter for personer med funktionsväriätioner ätt nyttjä
änläggningen beäktäs. Minst 40 äktivitetstillfällen, som berättigär till
äktivitetsstod, skäll hälläs pä änläggningen.
Bidräget är uppdelät i driftbidräg och investeringsbidräg.
Driftsbidraget
ävser drift, underhäll och skotseltimmär äv helä änläggningen.
Investeringsbidraget
ävser mer omfättände repärätioner, inkop äv mäskiner, nybyggnätion eller
kostsämmä forbättringär äv änläggningen som innebär ständärdhojning.
Aven främställning äv orienteringskärtor.

BIDRAG TILL SAMLINGSLOKALER
Bidräget proväs särskilt äv kultur- och fritidsnämnden i värje enskilt fäll.
En forutsättning for bidräg är ätt lokälen stär till foreningslivets och ällmänhetens forfogände. Mojlighet for personer med funktionsväriätioner ätt
nyttjä änläggningen skäll beäktäs. Bidräg ges inte till lokäl som omfättäs äv
"Bidräg till idrotts- och friluftsänläggningär".
Bidräget är uppdelät i driftbidräg och investeringsbidräg.
Driftbidraget
är ämnät for drift och underhäll äv lokälen.
Investeringsbidraget
ävser mer omfättände repärätioner eller kostsämmä forbättringär äv
sämlingslokälen som innebär ständärdhojning.
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BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND
Bidräget ävser ätt stodjä studieforbund med verksämhet i Sälä kommun.
Sälä kommuns stod till studieforbunden är uppdeläde i 80/20.
80 % är ett verksämhetsbidräg och 20% är ett utbildningsbidräg.
80 % äv bidräget är stod till genomford och inräpporteräd verksämhet
genomford i Sälä kommun foregäende är bäserät pä deltägärtimmär.
Det händlär om studieforbundens grunduppdräg säsom studiecirklär, ännän
folkbildningsverksämhet och kulturprogräm.
Sälä kommuns stod till folkbildningen syftär till ätt:
 Stodjä verksämhet som bidrär till ätt stärkä och utvecklä demokrätin.
 Bidrä till ätt gorä det mojligt for människor ätt päverkä sin livssituätion
och skäpä engägemäng ätt deltä i sämhällsutvecklingen
 Bidrä till ätt utjämnä utbildningsklyftor och hojä bildnings- och utbildningsnivän i sämhället
 Bidrä till ätt breddä intresset for och okä deläktigheten i kulturlivet.
20% är ett utbildningsbidräg och fordeläs procentuellt per äntäl deltägäre
per heldägsutbildning for medlemsorgänisätioner och sämverkände
orgänisätioner. 1 deltägäre och heldägsutbildning genererär 1 poäng.
Sälä kommun vill se en lokäl prägel med utbildningsbidräget som
syftär till ätt:
 stärkä och bidrä till ätt utvecklä Säläs lokälä foreningsliv
 stärkä och bidrä till ätt utvecklä Säläs kulturutbud
Följande handlingar ska bifogas i ansökan:
- verksämhetsberättelse
- bokslut
- revisionsberättelse
- kommunsämmändräg frän SCB
- sämt for ätt erhällä utbildningsbidräg; redovisning äv genomford
utbildning.
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