Fritidsnämnden

Investeringsbidrag till ideella föreningar - villkor
Syftet med bidraget är att stötta ideella föreningar vid behov av investeringar till
föreningens verksamhet.
Vem kan ansöka
Behörig att ansöka om investeringsbidrag är samtliga ideella föreningar i Örebro
kommun.
Allmänna villkor
För att få bidrag ska föreningen följa de allmänna villkor som finns för
bidragsberättigad förening inom Kultur- och Fritidsnämnden.
När ska ansökan skickas in
Investeringsbidraget är uppdelat i två delar:
• Mindre investeringsbidrag (under ett prisbasbelopp). Bidraget kan sökas
löpande under året men samlas ihop för beslut utifrån tre olika
stoppdatum för ansökan: 31 mars, 30 september och 31 december.
• Större investeringsbidrag (över ett prisbasbelopp) Bidraget har två
stoppdatum under året, 28 februari och 31 augusti. Beslut fattas på
Fritidsnämndens sammanträde i maj respektive november
Hur ansökan ska skickas in samt vad som ska bifogas med ansökan framgår i
allmänna villkor.
Vilka investeringar kan en förening söka stöd för
Föreningen kan ansöka om olika investeringar som bidrar till verksamhet och
som kommer till gagn för Örebro kommuns invånare. Det kan exempelvis vara
utrustning för prova-på-verksamhet, inköp av gräsklippare eller ombyggnation
av anläggning.
Enbart hälften av den totala investeringskostnaden kan ansökas av
Fritidsnämnden. Resterande del behöver föreningen finansiera på annat sätt
(exempelvis sponsorer, andra bidrag, egna medel).
Bidrag kan beviljas till:
• Utrustning eller lokal/anläggning som är avsedd för föreningens
verksamhet eller som kommer Örebro kommuns invånare till gagn.
• Åtgärder som bidrar till att minska verksamhetens klimatpåverkan.
• Åtgärder som höjer verksamhetens säkerhet.
Bidraget kan inte beviljas till:
• Löpande eller periodiskt underhåll.

•

Utrustning, tränings- eller tävlingsredskap som används av enskild
utövare.

Prioritering och fördelning av bidraget
Inkomna ansökningar kommer att prioriteras utifrån Fritidsnämndens
hållbarhetskriterier för föreningsbidrag.
Föreningar som fått investeringsbidrag tidigare år kan komma att prioriteras
lägre.
Eventuell samverkan med andra föreningar eller organisationer kommer att
prioriteras.
Redovisning och uppföljning
Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska lämnas in till Kulturoch fritidsförvaltningen senast tre månader efter genomförd investering.
Redovisningen ska inbegripa en uppföljning av de uppgifter som lämnats i
ansökan samt styrkas med ekonomiska underlag. Bristfällig redovisning eller ej
inskickad redovisning kan medföra återbetalningsskyldighet av hela eller delar av
det beviljade bidraget.
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