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1. Allmänna villkor
- Föreningen skall ha sitt säte i Vårgårda kommun eller i
regionsförbund/distriktsförening med lokal verksamhet.
- För att bidrag skall godkännas skall föreningen ha stadgar och
medlemslista eller kunna uppvisa motsvarande grundförutsättningar.
Projektbidrag kan även godkännas för ungdomsgrupper eller nätverk som
arbetar under föreningslika förhållanden.
- Bidraget skall anses ha en positiv inverkan på samhällsutvecklingen och
speciellt fokus skall ligga på att stötta, fostra och utveckla kommunens barn
och ungdomar. Bidragen skall stämma väl överens med kommunens
Visionsarbete, övriga politiskt antagna strategidokument och sträva efter att
stärka Vårgårda som en attraktiv kommun.
- Bidrag skall av flersektionsförening sökas av huvudstyrelsen som söker för
hela föreningen.
- Bidragsansökningar skall, om inget annat framgår, vara underskrivna av
föreningens ordförande eller kassör.
- Missbruk och lämnande av oriktiga uppgifter medför att föreningen kan
stängas av från fortsatt bidragsgivning.
- Kommunen äger rätt att göra tillfälliga avvikelser från
bidragsbestämmelserna.
- Kommunen äger rätt att från sökande förening begära in kompletterande
dokument så som verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.
- Varje förening som söker bidrag för barn och ungdomar mellan 7-25 år
skall ha en drogpolicy, ha utsett en droginformatör och aktivt arbeta mot
ungdomars brukande av alkohol och andra droger. Ett minimikrav är att vid
aktiviteter där omyndiga medlemmar deltager får ej alkohol eller andra
droger förekomma. Kommunen kommer en gång per år att anordna en träff
för föreningarnas droginformatörer med information. Drogpolicyn skall
bifogas ansökan.
- För samtliga bidrag gäller att de utgår inom ramen för av
Kommunfullmäktige beviljade anslag.
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2. Startbidrag
Syftet med startbidraget är att stötta nya föreningsinitiativ
När en ideell förening bildas kan ett startbidrag erhållas.
- Maxbidraget är 1000 kronor
- Ansökan om startbidrag skall innehålla stadgar, kontaktuppgifter, namn på
styrelsemedlemmar och uppgift om bank- eller postgiro. Av handlingarna
skall föreningens målsättning tydligt framgå.
- Blankett ”1. Ansökan om startbidrag” skall användas
- Startbidrag kan sökas under hela året
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3. Medlemsbidrag
Syftet med medlemsbidraget är att hjälpa föreningarna med deras allmänna
och administrativa kostnader utifrån hur många medlemmar dem har.
Bidraget skall också motivera föreningarna att bygga upp en verksamhet
som lockar många ungdomar.
- Bidraget utgår efter föreningens medlemsantal
- Bidrag utgår med max 40 kronor per medlem i åldern 7-25 år
- Lista med medlemmar skall bifogas som stöder ansökan
- Blankett ”2. Ansökan om medlemsbidrag” skall användas
- Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar skall
vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det
verksamhetsår som bidraget söks för.
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4. Kommunalt lokalt aktivitetsstöd
Det kommunala aktivitetsstödet ansluter till och kompletterar det statliga
bidraget.
- För kommunalt aktivitetsstöd gäller att minst tre personer i åldern 7-25 år
skall deltaga i planerad verksamhet.
- Närvarokort skall fyllas i vid samtliga sammankomster. Bidraget utgår
med max 42 kronor per sammankomst.
- Ledare i bidragsberättigad ålder räknas som deltagare.
- Kommunen godtar samma blankett som riksorganisationerna använder.
- Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar skall
vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det
verksamhetsår som bidraget söks för.
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5. Stöd till drift av lokaler och anläggningar
För alla typer av stöd under rubrik 5 skall blankett ”3. Ansökan om bidrag
till lokaler och anläggningar” användas.
5.1 Anläggning
För att få en rättvis och jämförbar fördelning av anläggningsbidrag listas
här olika typer av anläggningar som kan vara berättigade till ett
anläggningsbidrag. Bidraget skall användas för att finansiera skötsel,
underhåll och övriga driftskostnader.
Typ av anläggning:

Max belopp bidrag:

- Fotbollsplan gräs min 6000 kvm
- Fotbollsplan gräs min 4000 kvm
- Fotbollsplan grus min 4000 kvm
- Fotbollsplan konstgräs min 6000 kvm

10 000 kr/st
5 000 kr/st
5 000 kr/st
35 000 kr/st

- Elljusspår
- Vandringsleder

2 kronor/meter
0,25 kronor/meter

För bidrag till andra anläggningar behöver en enskild bedömning göras för
varje anläggning beroende på samhällsnytta, ägarförhållande, antal
besökare, tillgänglighet för allmänhet och andra faktorer som kan vara
avgörande för bedömningen.
- Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar skall
vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det
verksamhetsår som bidraget söks för.
5.2 Lokal
Syftet med bidraget är att stödja förening som äger eller hyr lokal för barn
och ungdomsverksamhet (7-25 år).
- För egna lokaler erhåller föreningen bidrag för max 40% av el- och
uppvärmningskostnader, dock till maxbeloppet per förening och år enligt
tabell nedan.
- För hyrda lokaler erhåller föreningen max 40% av hyreskostnaderna dock
till maxbeloppet per förening och år enligt tabell nedan.
Tabell för maxbelopp:
0-75 barn och ungdomar: max 10 00 kr
76-150 barn och ungdomar: max 20 000 kr
151-225 barn och ungdomar: max 30 000 kr
226 < barn och ungdomar: max 35 000 kr
Hyreskostnaderna måste också bedömas skäliga för den verksamhet som
föreningen utövar.
- Kommunen förbehåller sig rätten att pröva såväl uthyrnings- som
lokalkostnad.
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-För hyreskostnader i kommunala fritidsanläggningar erhålles inga bidrag
eftersom dessa lokaler redan har subventionerade hyror. Till
subventionerade lokaler räknas också Tångahallen och PUA-hallen.
- Årsredovisning samt kopior på verifikationer på de kostnader som
föreningen söker bidrag för, skall bifogas.
- Erhåller föreningen anläggningsstöd eller någon annan typ av kommunalt
stöd för lokalen utgår inget lokalbidrag.
- Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar skall
vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det
verksamhetsår som bidraget söks för.

5.3 Driftsbidrag av kommunal anläggning
Flera av kommunens fritidsanläggningar drivs av föreningar där
ersättningen och ansvaret för anläggningen regleras i individuella avtal. I
dagsläget finns inget standardiserat avtal för denna typ av drift.
- Regleras via enskilda avtal
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6. Bidrag till pensionärsverksamhet
Bidrag beviljas enligt följande:
- Administrationsstöd med 1500 kronor per förening och år
- Medlemsstöd med 20 kronor per medlem och år
- Blankett ”4. Ansökan om bidrag för pensionärsverksamhet” skall
användas.
- Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar skall
vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det
verksamhetsår som bidraget söks för.
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7. Föreningar med social verksamhet
Bidraget skall stötta verksamheter som arbetar med att ta hand om utsatta
människor i vår kommun. Det kan handla om allt från att bedriva
verksamhet för personer med beroendeproblematik till att stötta brottsoffer.
- Kommunstyrelsen beslutar varje år hur mycket pengar som skall fördelas
totalt för denna verksamhet.
- För bidraget används blankett ”5. Ansökan om bidrag för social
verksamhet”. Här anger föreningen hur många träffar som man har haft
under föregående års verksamhet samt hur många besökare man haft.
- Fördelning sker där 50% av den totala bidragssumman fördelas utifrån hur
många träffar som man haft och 50% av den totala bidragssumman fördelas
utifrån hur många besökare som föreningen haft.
Exempel: Om den totala bidragssumman är på 100 tkr och en förening i sin
redovisning har haft 20% av alla träffarna som redovisats och 25% av alla
medlemmar som redovisats blir fördelningen följande:
(0,2*50000)+(0,25*50000)=22500 kronor
- Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar skall
vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det
verksamhetsår som bidraget söks för.
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8. Investeringsbidrag
Syftet med bidraget är att stötta föreningar som behöver ett engångsbidrag
för investeringar i sin verksamhet.
- Betalas ut för fysiska investeringar så som material, redskap,
nybyggnationer, reparationer och liknande. Bidraget kan även användas för
betalning av hantverkare.
- Maxbelopp att söka är 100 tkr. Ansökningar på högre belopp hanteras av
kommunstyrelsen.
- Handläggare av ansökan har möjlighet att bevilja ett lägre bidrag än det
som föreningen sökt för.
- Blankett ”6. Ansökan om investeringsbidrag” skall användas
- Bidraget går att söka två gånger per år och bidragsansökningar skall
vara kommunen tillhanda senast den 31 mars eller den 30 september.
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9. Evenemangs- och projektbidrag
Syftet med bidraget är att stötta nya initiativ som gäller projekt eller
evenemang i kommunen som stärker kommunens fritids- och kulturutbud
och som stärker kommunens attraktionskraft.
- Maxbelopp att söka är 20 tkr.
- Handläggare av ansökan har möjlighet att bevilja ett lägre bidrag än det
som föreningen sökt för.
- De evenemang som beviljas bidrag skall kommunicera information om
evenemanget på kommunens evenemangskalender via en inloggning från
basetool.se
- Kommunens logotype, ”Vision & tradition” skall kommuniceras i
evenemangets annonser, affischer och i annan tryckt eller digitalt
information.
- Blankett ”7 Ansökan om evenemangs- och projektbidrag” skall användas
- Bidrag kan sökas hela året
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10. Stöd till Kulturverksamhet och övriga
organisationer
Bidraget är till för att stötta kulturgrupper och övriga organisationer vars
verksamhet inte går att kategorisera under något av de andra
bidragsformerna. Verksamheterna skall bidra på ett positivt sätt till
Vårgårdas kulturutbud, fritidsutbud eller skapa engagemang i
samhällsfrågor.
- Alla som uppfyller kraven för detta stöd erhåller ett grundbidrag på 1500
kronor per år.
- Alla som uppfyller kraven för detta stöd erhåller ett medlemsbidrag på 20
kronor per medlem och år. Medlemslista skall bifogas ansökan.
- Utöver grundbidraget och medlemsbidraget kan ytterligare bidrag beviljas
utifrån den verksamhet som föreningen har bedrivit under året. Detta skall
beskrivas och motiveras på blanketten. Hänsyn tas då till följande faktorer:
→ Arbete med ungdomar
→ Publika evenemang (antal, storlek, innehåll)
→ Publik verksamhet
→ Verksamhetens omkostnader
→ Hur verksamheten stärker kommunens attraktionskraft som
helhet och/eller bidrar till samhällsutvecklingen
- Alla publika aktiviteter skall informeras på kommunens aktivitetskalender
via inloggning på Basetool.se
- Blankett ”8 Ansökan om bidrag till kulturverksamhet och övriga
organisationer” skall användas
- Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar skall
vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det
verksamhetsår som bidraget söks för.
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11. Bidrag till studieförbund
- Fördelas enligt Folkbildningsrådets fördelningsnyckel
- Verksamhetsberättelse och bokslut skall skickas till kommunen för att få ta
del av bidraget.
- Bidraget fördelas en gång per år och verksamhetsberättelse och
bokslut skall vara kommunen tillhanda senast den 31 mars.
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