Fritidsnämnden

Utvecklingsbidrag till ideella föreningar - villkor
Syftet med bidraget är att stötta ideella föreningar i olika former av
utvecklingsarbete som bidrar till föreningens utveckling och som bidrar till
Fritidsnämndens hållbarhetskriterier.
Vem kan ansöka
Behörig att ansöka om bidrag till utvecklingsbidrag 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
Utvecklingsbidraget är uppdelat i två delar:
• Mindre utvecklingsbidrag (under ett prisbasbelopp). Bidraget söks och
beslutas löpande under året.
• Större utvecklingsbidrag (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.
Vilken verksamhet kan en förening söka stöd för
Bidraget går att ansöka för olika typer av verksamhet som bedöms bidra till
föreningens utveckling och som samtidigt bidrar till Fritidsnämndens
hållbarhetskriterier.
Bidrag går att ansöka för planering, förberedelser och genomförande av
verksamheten.
Enbart hälften av den totala verksamhetens kostnad kan ansökas av
Fritidsnämnden. Resterande del kan finansieras på olika sätt (exempelvis
sponsorer, andra bidrag, egna medel).
Bidrag kan inte beviljas för partipolitisk eller religiös verksamhet eller aktivitet.
Med partipolitisk verksamhet menas exempelvis evenemang för
partimedlemmar, evenemang med syfte att rekrytera partimedlemmar eller på
aktiviteter och evenemang med syfte att marknadsföra partiet.
Med religiös verksamhet menas exempelvis mässor, gudstjänster,
ceremonier, högtidsfirande, söndagsskola, konfirmationsundervisning och

högläsning ur religiösa skrifter. Däremot kan religiösa föreningar ansöka om
bidrag för utvecklingsarbete som huvudsakligen inte har religiösa inslag.
Bidrag får inte användas för att finansiera annan verksamhet än för den som är
ansökt och beviljad.
Prioritering och fördelning av bidraget
Inkomna ansökningar kommer att prioriteras utifrån Fritidsnämndens
hållbarhetskriterier för föreningsbidrag.
Föreningar som fått utvecklingsbidrag tidigare år kan komma att prioriteras
lägre.
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 verksamhet.
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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