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Information Projekt och arrangemangsstöd 

Projekt- och arrangemangsbidrag ger föreningar, fria grupperingar och andra aktörer möjlighet att 
arbeta med tillfälliga insatser och arrangemang. Bidraget kan även sökas av privatpersoner samt av 
nystartade föreningar som ett start- och utvecklingsstöd.  

Syftet är att stötta föreningslivet och andra delar av civilsamhället att utvecklas, nå nya grupper och 
arbeta med nyskapande verksamheter samt för unga att förverkliga sina egna idéer. Projekt och 
initiativ som drivs av och för unga mellan 13-25 år prioriteras. Bidraget kan sökas av föreningar som 
uppfyller nedanstående villkor. Stöd fördelas efter en årligt fastställd budget och utgår inte till 
föreningar som får stöd från andra kommunala förvaltningar för samma verksamhet. Projekt- och 
arrangemangsbidrag kan sökas två gånger om året, 25 mars och 25 augusti men kan vid behov sökas 
och betalas ut mellan dessa datum. 

Redovisning 
Senast sex månader efter att projektet/arrangemanget är genomfört ska bidraget redovisas på en 
särskild blankett. Om stora förändringar i förhållande till ansökan skett måste det rapporteras till kultur- 
och fritidsförvaltningen. Bidrag som ej används till det som avses i ansökan måste betalas tillbaka 
liksom medel som inte används. 

Villkor för projekt- och arrangemangsbidrag: 

• Tidsbegränsade projekt, arrangemang eller utvecklingssatsningar inom något av kultur- och 
fritidsförvaltningen prioriterad områden utifrån de övergripande fördelningskriterierna.  

• Nystartade föreningar, aktiviteter eller projekt som bidrar till ett brett kultur- och fritidsutbud. 
• Initiativ, arrangemang och projekt av unga mellan 13-25 år som riktas till andra unga.  
• Projekt och arrangemang ska genomföras och avslutas inom en given tidsram och kan inte 

vara en del av en förenings ordinarie verksamhet. 
• Sökande föreningar ska uppfylla de allmänna villkoren. 
• Nystartade föreningar, fria grupperingar och privatpersoner måste arbeta efter demokratiska 

principer och respektera alla människors lika värde. 
• All verksamhet för barn och unga ska bedrivas i alkohol- och drogfria miljöer.  
• Projekt och arrangemang ska genomföras inom kommunen. Undantag kan göras om projektet 

anses särskilt angeläget av kultur och fritidsförvaltningen.  

Bidrag beviljas inte till: 

• Projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi. 
• Projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet. 
• Stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål. 
• Projekt eller arrangemang som uppmuntrat till positiva attityder till våld eller missbruk av 

tobak, alkohol eller andra droger, inte heller diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna.  
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Kultur och fritid 
Telefon Växel: 0479-52 80 00 
E-post: osbyfritid@osby.se 
 
Blankettanvisning:    Skickas till: 
Stöd kan sökas två gånger per år av föreningar,  Osby kommun 
fria grupperingar, privatpersoner och andra aktörer. Kultur och fritid 
Ansökningsdatum: 25 mars och 25 augusti.   Box 13 
                                                                                                  283 21 Osby 

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:    

• Budget med kostnadsbeskrivning och finansieringsplan. 
• Eventuella tillstånd.  

 

Kontaktuppgifter projektansvarig 

Namn  
 

Personnummer 
  

Adress 
 

Postnummer och Ort 
 

Telefon 1 
 

Telefon 2 
 

E-post 
 

Fax 
 

 
Uppgifter förening/gruppering/annan aktör 

Namn 
 

Kortnamn 
 

Organisationsnummer 
 

Tillhör följande riksorganisation 
 

Bank 
 
Clearingnummer 
 

Kontonummer 
 

Plusgiro 
 

C/o adress 
 

Postnummer och Ort 
 

Hemsideadress 
 
E-post 
 

Fax 
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Om projektet/arrangemanget 
Projektets namn 

 
 

 
Vad är projektets övergripande mål och syfte?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektets eller arrangemangets innehåll (beskriv vad ni vill göra och på vilket sätt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projektets målgrupp (till vem riktar sig projektet ex. åldersgrupp, kön) 

 
 
 

 

Var ska projektet genomföras? (ange område/geografisk plats) 

 
 
 

 

Hur många tror ni projektet når ut till? 
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Hur kommer projektet/arrangemanget att marknadsföras? (ex. annonsering) 

 
 
 
 
 
 

 

Tidsplan 
Projektets startdatum  Projektets slutdatum 

 

  
Kommentar till tidsplan 

 
 
 

 

Sker projektet i samarbete med någon annan? (ange ev. samarbetspartner ex. annan 
förening) 

 
 
 
 

 

Budget och stöd 
Hur mycket pengar söker ni från kultur och fritid för projektet/arrangemanget? 

 
 

 
Projektets beräknade kostnader: 

Kostnad: Kronor: 
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Totalt:  

 
 
Projektets beräknade intäkter: 

Intäkt: Kronor: 
  
  
  
  
  
  
  
Totalt:  

 
 

Kommentarer till kostnader och intäkter: 

 
 
 
 

 
Söker ni bidrag/stöd från någon annan? (inom eller utanför kommunen) 

Ja ☐ Nej ☐ 

Om ni svarat ja beskriv varifrån och hur mycket ni söker för: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Underskrifter 
Ort 
 

Datum 
  

Namnteckning projektansvarig 
 
 
 

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

Namnförtydligande projektansvarig 
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