Lumparlands kommun

Principer för projektbidrag
Antagna av kommunstyrelsen genom § 69/20.5.2020.
1§

Principernas syfte och målsättning

Lumparlands kommun vill genom dessa principers bestämmelser ge föreningslivet förutsättningar
att genomföra projekt av god kvalitet så att det inom kommunens gränser finns ett tillräckligt utbud
av fritidsmöjligheter som samtidigt stärker föreningar att bidra till samhällsutvecklingen.
2§

Ej bidragsberättigade organisationer

Följande typer av samfund och sammanslutningar kan inte få bidrag baserat på dessa bestämmelser:
1. Ekonomiska föreningar.
2. Intresseföreningar, oavsett associationsform, som verkar för medlemmarnas eller andra
bestämda personers ekonomiska intressen.
3. Fackliga föreningar.
4. Personalföreningar.
5. Branschföreningar.
6. Skol- och/eller föräldraföreningar.
7. Kamratföreningar.
8. Vägföreningar, vägsamfälligheter, hamnföreningar, villa- och bostadsrättsföreningar.
9. Ideella samfund som driver till exempel hobbyverksamhet, förskola, familjedaghem,
barnomsorg, förskoleklass eller grundskola.
10. Enskilda.
Ifall det finns olika mening om en organisation är berättigad till bidrag eller ej avgör kommunen
från fall till fall om en organisation är berättigad till bidrag.
3§

Allmänna bestämmelser för att vara ett bidragsberättigat samfund

Samfund måste vara registrerade med Lumparlands kommun som hemkommun. Därtill ska
samfundet vara registrerat hos Patent- och registerstyrelsen.
Samfundet ska ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål. Dessa bestämmelser
utgår från definitionen att det är sådana ändamål som enligt utbredd uppfattning i samhället är värda
att stödja.
Samfundet ska kännetecknas av att ingen som delar samfundets målsättning och vill följa dess
stadgar vägras inträde eller utesluts. Naturliga begränsningar av medlemskap som kan vara
godtagbara kan till exempel vara minimiålder i en skytteförening.
Samfund som ansöker om och av kultur- och fritidsförvaltningen får bidrag beviljat förbinder sig
att:
1. Följa vid varje tidpunkt gällande lagar och förordningar och av myndigheter utfärdade
föreskrifter och bestämmelser.
1

Lumparlands kommun

2. Omedelbart informera kommunen om verksamhet som har beviljats bidrag skjuts upp,
förändras eller läggs ned.
3. Om beviljat bidrag inte används till avsett ändamål återbetala bidraget till kommunen.
4§

Villkor

Projektbidraget kan utbetalas för aktiviteter av engångskaraktär såsom uppsättning av en
teaterföreställning eller ordnandet av en utflykt för att utöva en specifik aktivitet. Följande kriterier
ska vara uppfyllda:
1. Aktiviteten ska pågå minst sextio minuter.
2. Aktiviteten har en gemensam samling och avslutning.
3. Ifall aktiviteten riktar sig till barn- och ungdomar ska det finnas en ledare på plats som ska
ha fyllt 16 år och vara medlem i samfundet.
4. I aktiviteten ska ingå minst fem personer.
5§

Bidragets storlek

Bidragets storlek som betalas ut bedöms på följande sätt:
1. Kommunfullmäktige fastställer en summa i budgeten för utbetalning av projektbidrag.
2. Kommunen betalar ut den fastställda summan utifrån det sökande samfundets registrerade
medlemmar eller den av samfundet uppskattade kostnaden för projektet.
3. Ifall flera samfund under ansökningstiden söker projektbidrag fördelas den fastställda
summan utifrån de sökande samfundens registrerade medlemmar.
4. Bidraget kan uppgå till maximalt 75 procent av projektets kostnad.
Alla bidrag sker inom och anpassas kontinuerligt till den totala ekonomiska ram som kultur- och
fritidsförvaltningen årligen får tilldelad av kommunfullmäktige.
6 § Ansökningshandlingar
Ansökan om bidrag måste vara komplett. Med komplett menas att alla uppgifter som ska uppges i
ansökan måste lämnas in och att efterfrågade bilagor måste vara läsliga. Ansökan ska årligen vara
inlämnad senast den 20 augusti. Om den 20 augusti infaller på en helgdag är följande vardag sista
inlämningsdag.
Till ansökningshandlingarna bifogas följande:
 Budget.
 Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.
 Senast fastställt bokslut.
 Formulär ”Ansökan om projektbidrag” (Bilaga 1).
 En fritt formulerad beskrivning av projektet eller aktiviteten.
7§

Bidragsberättigade samfund

Följande samfund kan söka projektbidrag:
 Ungdomsföreningar (endast lokala).
 Byasamfund (endast lokala).
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 Idrottsföreningar (endast lokala).
 Kultursamfund (endast lokala).
En förutsättning för att vara bidragsberättigad är att samtliga krav och villkor som ställs i dessa
principer uppfylls av samfundet.
8§

För sent inkommen ansökan

Det är samfundets eget ansvar att skicka in komplett bidragsansökning i tid. Huvudregeln är att för
sent inkomna ansökningar inte behandlas.
9§

Utbetalning av bidrag

Beviljat bidrag betalas endast ut till bankkonto som är kopplat till det sökande samfundet.
10 § Kontroll av bidragsmottagande samfund
För att säkerställa att bidragsmottagande samfund sköter sig i enlighet med accepterade och
gällande bidragsbestämmelser och använder utbetalda bidrag till avsedd verksamhet ska samfundet
senast tre månader efter projekttidens utgång redovisa för kommunen projektets förverkligande och
resultatet av projektet. Kostnaden för projektet ska också redovisas med underlag som påvisar
kostnaderna. Samfundet behöver styrka att en redovisad kostnad rör projektets förverkligande.
Samfund som beviljas bidrag är skyldiga att spara medlemsförteckningar, verksamhetsplaner,
verksamhetsberättelser, styrelse-, årsmötes- och medlemsmötesprotokoll, verifikationer som ligger
till grund för bokföring, resultat- och balansräkningar och revisionsberättelser eller motsvarande i
minst fem (5) år på ett sådant sätt att det lätt kan ställas till kommunens förfogande.
Innan beviljat bidrag betalas ut till registrerat samfund görs en kontroll om samfunden har obetalda
skulder till Lumparlands kommun. I de fall samfunden har skulder kan beviljat bidrag hållas inne av
Lumparlands kommun till dess att skulden är reglerad.
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Ansökan om projektbidrag
Diarienummer och ankomstdatum: (fylls i av tjänsteinnehavaren)

SÖKANDE
Förening/sammanslutning

Adress

Telefon/mobiltelefon

Postnummer och ort

E-post

Sammanslutningens kontonr (IBAN)

Kontaktperson

Adress (om annan än ovan)

Telefon/mobiltelefon

Postnummer och ort

Totala antalet medlemmar

Projekt för vilket bidrag söks

Det ansökta beloppet/euro

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ett krav för att erhålla bidrag från Lumparlands kommun är att samtycke ges till att kommunen
registrerar uppgifterna om den sökande sammanslutningen och sammanslutningens kontaktpersons
personuppgifter samt att de införs i Lumparlands kommuns register över sammanslutningar. Vid
undertecknande av denna ansökan lämnas samtycke till den ovan nämnda
personuppgiftsbehandlingen.

Bilaga 1
BILAGOR:
 Verksamhetsberättelse samt bokslut för föregående bokföringsår.
 Budgetförslag och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
 Fritt formulerad beskrivning av projektet eller aktiviteten.
KRITERIER:
 Sammanslutningen ska ha Lumparlands kommun som hemort.
 Förening som ansöker om bidrag ska ha varit registrerad och verksam minst ett (1) år.
 Övriga villkor enligt kommunens Principer för projektbidrag.
Ansökan görs en gång per år och inlämnas senast den 20 augusti året innan det år bidrag söks
för.

Ansökan

inlämnas

skriftligen

till:

Lumparlands

kommun,

kultur-

och

fritidsförvaltningen, Kyrkvägen 26, AX-22 630 Lumparland eller per e-post till
info@lumparland.ax med rubriken ”Ansökan projektbidrag”.

