Plats för kommunstyrelsens stämpel

Ansökan om investeringsbidrag
för föreningar
Inlämnas senast 31 oktober till Kommunstyrelsen,
Box 303, 682 27 Filipstad
Ansökan ska kompletteras med ekonomisk berättelse.
Föreningens namn:
Postadress, postnummer, ort:
Telefonnummer:
Plusgiro:
Kontaktperson:

E-post:
Bankgiro:

Organisationsnummer:
E-post:

Telefonnummer:

Adress, postnummer, ort:

Detaljerad beskrivning av ändamålet/objektet (Bilaga kan bifogas)

Detaljerad kostnadsberäkning (Bilaga kan bifogas)

Styrelse

Ordförande:

E-post:

Telefonnummer:

E-post:

Telefonnummer:

E-post:

Telefonnummer:

Adress, postnummer, ort:
Sekreterare:
Adress, postnummer, ort:
Kassör:
Adress, postnummer, ort:

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Personuppgifterna som du lämnar oss på den här blanketten används för att
handlägga, fördela och kontrollera föreningsbidrag. Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Observera att
uppgifter som skickas in till kommunen kan bli offentliga och kan då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess. Uppgifterna
lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning. Behandlingen av dina personuppgifter sker med allmänintresse som laglig grund då
fördelning av föreningsbidrag utgör en uppgift av allmänt intresse. Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har
kvar dina uppgifter till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna hanteras sedan enligt de regelverk
som gäller för kommunen som till exempel dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Mer information om personuppgiftshantering, dina
rättigheter och hur du kontaktar oss finns på vår hemsida www.filipstad.se/dataskydd.

Information om föreningsbidrag
Följande generella regler gäller för alla former av föreningsbidrag i Filipstads kommun:
•

Föreningens verksamhet bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla.

•

Föreningen/organisationen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av
kultur- och föreningsutskottet.

•

Föreningen/organisationen ska bedriva verksamhet som gagnar
kommunens/kommuninvånarnas intressen.

•

Föreningen ska ha bankgiro, plusgiro eller bankkonto. Kommunen kan inte göra
utbetalningar till enskilda personer.

•

All bidragsgivning sker inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel för gällande
budgetår. Ändring och justering av bidragsbelopp kan därför ske i anslutning till
budgetprocessen och fastställs i kommunfullmäktiges eller berörda nämnders budgetbeslut.
Alla projekt kan inte få stöd eftersom budgeten är begränsad.

•

Föreningar har inte per automatik rätt till bidrag. En bedömning görs – i dialog mellan
föreningen och kultur- och föreningsutskottet – utifrån gällande bidragskriterier. Kultur- och
föreningsutskottet bedömer verksamhetens kvalitet, planering, ekonomi med mera. Hänsyn
tas också till mångfalden och balansen i kultur- och fritidsutbudet i Filipstads kommun.

•

Beslut om bidrag gäller under det år ansökan beviljats. Beviljade medel som inte använts
under innevarande budgetår betalas inte ut retroaktivt.

•

Om det finns felaktigheter eller vilseledande uppgifter i föreningens underlag till ansökan
om kommunalt föreningsbidrag kan kommunen jämka beloppet eller inte alls betala ut
stödet. Kommunen kan återkräva utbetalade medel om det visar sig att medlen utbetalats på
felaktiga grunder.

•

En del av kommunens föreningar erhåller reducerad taxa i kommunala lokaler. Dessa frågor
handhas av kommunstyrelsens teknikutskott.

•

Filipstads kommun ger normalt inte bidrag till lokalhyra.

•

Arrangemang ska offentliggöras och utannonseras på lämpligt sätt. Det ska framgå av
marknadsföringen att arrangemanget genomförs med bidrag från Filipstads kommun.
Kultur- och föreningsutskottet har rätt att återkräva medel om det inte står med i annonserna
att arrangemanget fått stöd från kommunen. Om arrangören vill använda kommunens
logotyp i marknadsföringen ska kommunen först kontaktas för godkännande.

•

Kultur- och föreningsutskottet kan vid särskilda skäl och efter prövning göra avsteg från
ovanstående generella bestämmelser.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Personuppgifterna som du lämnar oss på den här blanketten används för att
handlägga, fördela och kontrollera föreningsbidrag. Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Observera att
uppgifter som skickas in till kommunen kan bli offentliga och kan då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess. Uppgifterna
lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning. Behandlingen av dina personuppgifter sker med allmänintresse som laglig grund då
fördelning av föreningsbidrag utgör en uppgift av allmänt intresse. Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har
kvar dina uppgifter till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna hanteras sedan enligt de regelverk
som gäller för kommunen som till exempel dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Mer information om personuppgiftshantering, dina
rättigheter och hur du kontaktar oss finns på www.filipstad.se/dataskydd.

Särskilt om investeringsbidrag
•

Bidragsberättigade föreningar kan söka investeringsbidrag.

•

Investeringar som kan beviljas är till exempel förbättringar i klubblokaler, energibesparande
åtgärder eller utbyte av gräsklippare, trasiga liftar, motorer med mera. Investeringsbidrag kan ej
sökas till material (som t.ex. fotbollar) eller dräkter.

•

Investeringsbidrag kan endast beviljas till investeringar i fastigheter som ägs av den sökande
föreningen eller av kommunen.

•

Ansökningar som avser medfinansiering från flera medfinansiärer prioriteras framför andra
investeringsbidragsansökningar.

•

Bidrag kan ges som förskottsutbetalning, som efterhandsstöd eller som förlustersättning. Kulturoch föreningsutskottet bestämmer i vilken form bidrag ges.

•

Beviljade investeringsbidrag ska kunna redovisas till kultur- och föreningsutskottet efter
genomförd investering.

ANSÖKAN
Ansökan om investeringsbidrag ska vara kommunen tillhanda senast 31 oktober. Ansökan ska innehålla
en kostnadsberäkning för investeringen.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Personuppgifterna som du lämnar oss på den här blanketten används för att
handlägga, fördela och kontrollera föreningsbidrag. Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Observera att
uppgifter som skickas in till kommunen kan bli offentliga och kan då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess. Uppgifterna
lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning. Behandlingen av dina personuppgifter sker med allmänintresse som laglig grund då
fördelning av föreningsbidrag utgör en uppgift av allmänt intresse. Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har
kvar dina uppgifter till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna hanteras sedan enligt de regelverk
som gäller för kommunen som till exempel dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Mer information om personuppgiftshantering, dina
rättigheter och hur du kontaktar oss finns på www.filipstad.se/dataskydd.

