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Information investeringsbidrag
Investeringsbidraget kan sökas av föreningar för nybyggnation, förbättrings- och reparationsarbete,
större underhållsarbeten och i undantagsfall för inköp av utrustning. Bidraget kan sökas av föreningar
som uppfyller nedanstående villkor. Föreningar med verksamheter för barn och unga prioriteras liksom
arbeten inom kulturarv och tillgänglighetsanpassning. Stöd fördelas efter en årligt fastställd budget och
utgår inte till föreningar som får stöd från andra kommunala förvaltningar för samma verksamhet.
Investeringsbidrag kan sökas två gånger om året, 25 mars och 25 augusti. Föreningar som drabbas av
akuta problem som måste åtgärdas omgående har möjlighet att ansöka om investeringsbidraget i
anslutning till det inträffande. Föreningen kan då få ett förhandsbesked.
Redovisning
Senast sex månader efter att investeringen är genomförd ska investeringsbidraget redovisas på en
särskild blankett. Om stora förändringar i förhållande till ansökan skett måste det rapporteras till kulturoch fritidsförvaltningen. Investeringsbidrag som ej används till det som avses i ansökan måste betalas
tillbaka liksom medel som inte används.
Allmänna villkor:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Föreningen ska bedriva allmännyttig ideell verksamhet och vara öppen för alla som delar
föreningens målsättning och följer föreningens stadgar.
Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta
ställning för demokrati samt arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering.
Föreningen ska bedriva verksamhet i Osby kommun som huvudsakligen gynnar boende i
Osby kommun.
Föreningen ska bedriva barn och ungdomsverksamhet i drog- och alkoholfri miljö inklusive
verksamhet som innebär samlingsplatser för barn och ungdomar så som tävlingar och
matcher.
Föreningen ska ha i konstituerande möte eller årsmöte antagit skriftligt utformade stadgar, ha
en stadgeenligt vald styrelse samt medlemsregister.
Föreningen ska vara ansluten till riksorganisation om sådan finns.
Ha minst 5 aktiva medlemmar.
Vara registrerad hos skatteverket och ha ett organisationsnummer.
Vara registrerad i kommunens föreningsregister och uppdatera kontaktuppgifter efter årsmöte.
Sträva efter en jämn fördelning av inflytande i föreningen och dess verksamhet.
Ha en alkohol, narkotika och drogpolicy som godkänts av kultur- och fritidsförvaltningen. För
idrottsföreningar utförs kontroll och godkännande av Skåneidrotten.

Särskilda villkor för investeringsbidrag:
•
•
•
•

Föreningar som äger eller driver en lokal/anläggning på lång sikt och som har stabila
förutsättningar att bedriva verksamhet för lång tid framöver.
Bidraget kräver en egen insats och ges inte för eget arbete.
Bidraget kan endast ges till lokaler/anläggningar som ligger i Osby kommun.
Det som avses i ansökan får inte ha påbörjats innan föreningen beviljats stöd. Undantag kan
ske om kultur- och fritidsförvaltningen anser att det finns särskilda akuta omständigheter.
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Kultur och fritid

Skickas till:
Kultur och fritid
Box 13
283 21 Osby

Telefon Direkt: 0479-52 81 75
Telefon Växel: 0479-52 80 00
E-post: osbyfritid@osby.se
Följande handlingar ska bifogas i ansökan:
•
•
•
•
•

Investerings/projektplan som innehåller beskrivning av investering samt
driftkalkyl.
Budget med kostnadsbeskrivning och finansieringsplan.
Eventuellt drift-, arrende- eller hyresavtal.
Eventuella tillstånd.
Vid begäran lämnas årsmöteshandlingar, stadgar och föreningens
alkoholpolicy.

Föreningsuppgifter
Föreningens namn

Föreningens kortnamn

Organisationsnummer

Tillhör följande riksorganisation

Bank
Clearingnummer

Kontonummer

Plusgiro

C/o adress

Ort

Postnummer

Hemsideadress
Telefon 1

Telefon2

E-post

Fax

Namn kontaktperson

E-post

Bostadsadress

Postnummer och Ort

Telefon 1

Telefon 2

Beskriv kortfattat föreningen (föreningens syfte, ort, antal medlemmar, ålder, kön)
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Om investeringen
Beskriv investeringen. Specificera mål, syfte, ev. samarbetspartners samt i
vilken anläggning/lokal investering ska genomföras.
(Se Riktlinjer för föreningsstöd för vilka satsningar som prioriteras)

Hur ser investeringens tidsplan ut? (ex. startdatum, slutdatum, etapper)
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Budget
Hur mycket pengar söker ni från kultur och fritid för investeringen?

Projektets/investeringens beräknade kostnader och finansiärer
Observera att föreningsdrivna investeringar ska delfinansieras av föreningen.

Budgetpost
(T ex material, arbete)

Finansiär
(t.ex. myndighet, kommun,
förening, näringsidkare)

Summa

Totalt:
Övriga kommentarer:

Underskrifter
Ort

Datum

Jag medger samtidigt att mina
personuppgifter får registreras för diarium,
handläggning och arkivering.

Namnteckning projektansvarig

Namnförtydligande projektansvarig
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