Verksamhetsbidrag –
demokrati och inkludering
Verksamhetsbidraget för demokrati och inkludering riktar sig till föreningar som
bedriver lokal, utåtriktad verksamhet för boende i Norrköpings kommun.
Syftet med bidraget är att främja demokrati och inkludering i samhället.
Vem kan söka verksamhetsbidrag – demokrati och inkludering?
Bidragsberättigad förening:




uppfyller kraven i allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag
bedriver kontinuerlig verksamhet som är öppen för alla inom målgruppen
bedöms ha kompetens som motsvarar verksamhetens syfte

Bidrag kan beviljas till…
 verksamhet riktad till personer i behov av stöd så som kontaktverksamhet,
kamratstöd, stödgrupper och liknande
 lov/lägerverksamhet
 integrationsfrämjande insatser
Bidraget kan inte beviljas till…
 läxhjälp
 föreningar och organisationer med verksamhets- eller medlemsbidrag inom
något annat av kultur- och fritidsnämndens bidragsområden
 organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning (dessa
hänvisas att istället söka verksamhetsbidrag för funktionshinderföreningar)
Ansökan
Ansökan skickas in till kultur- och fritidskontoret senast den 15 februari.
I ansökan ska föreningen skicka med en verksamhetsplan för det kommande året, där
ni tydligt beskriver de planerade aktiviteterna, målgrupp och kostnader, samt
föreningens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
Första gången er förening söker verksamhetsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden ska
ni skicka med stadgar och årsmöteshandlingar.
Ni ska också redovisa om ni har fått eller söker bidrag till verksamheten från någon
annan än kultur- och fritidsnämnden.
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Hur bedöms ansökan?
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga
resurser.
När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på föreningens och verksamhetens
omfattning, verksamhetsplan och -berättelse och hur väl verksamheten bidrar till syftet
med bidragsområdet Demokrati och Inkludering.
Uppföljning och redovisning
Kultur- och fritidskontoret genomför kontroller av upprättade stadgar,
årsmöteshandlingar och verksamhet.

Detta är ett utdrag ur ”Regler för Norrköpings kommuns bidrag till föreningar och
andra aktörer” (KFN 2017/0279). För information om kommunens övriga
föreningsbidrag hänvisas till bidragsreglerna.

