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Extra bidrag för att främja integrationsaktiviteter 2017
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att rikta extra medel till föreningar och
studieförbund för att främja integration och motverka det utanförskap som idag
finns i samhället. Vara aktiv i en förening eller genom ett studieförbund kan spela
stor roll för att komma in i samhället och hitta ett meningsfullt sammanhang.
Beloppet 400 000 kr riktas 2017 till föreningar och studieförbund aktiva i Kumla
kommun för att skapa inkluderade aktiviteter och mötesplatser för barn,
ungdomar och vuxna.
Föreningar
Aktiviteter som har sin grund i föreningens kärnverksamhet prioriteras.
Finansiering av aktiviteten kan kombineras med bidrag från andra
organisationer.
Studieförbund
Vad gäller studieförbund som aktiviteter som finansieras av dessa riktade medel
inte rapporteras in tillsammans med det ordinarie kommunbidraget.
Finansiering av aktiviteten kan kombineras med bidrag från andra
organisationer.
Ansökan ska innehålla:


Vilket sätt aktiviteten främjar integrationen



Beskrivning av aktivitet



Beskrivning av målgrupp



Ekonomisk kostnadskalkyl



Kontaktperson – kontaktuppgifter



Tidsplanering och eventuellt önskemål om utrymme (t. ex för
hallbokning)

Kostnaderna som är godkända i kalkylen:


Verksamhetskostnader



Personalkostnader
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Ersättning för inkomstfall för ledare (200 kr/tim) verksamhets- och
planeringstid



Marknadsföringsmaterial

Efter avslutat projekt ska en redovisning skickas in för att se i vilken utsträckning
integrationen uppnåtts. Blankett bifogas i samband med utbetalningen av
bidraget.
Sista ansökningsdag är 2017-08-31. Ansökningarna behandlas löpande. Om det
finns pengar kvar efter detta datum kommer möjligheten att söka kvarstå. Vi
eftersträvar en bredd i aktiviteterna och maxbeloppet för att söka 40 000
kr/aktivitet.
När ansökan har kommit in kommer kultur- och fritidsförvaltningen handlägga
dem och besluta om vilka extra bidrag som kommer godkännas. Aktiviteterna
startas upp under sommaren eller hösten 2017.
Hör gärna av er angående frågor gällande ansökan
Elin Jansson – fritidskonsulent, telefon 019 - 58 81 08 (ej v. 33)
Claes Samuelsson – fritidskonsulent, telefon 019 - 58 81 96 (ej v. 33)
Gertrud Åstrand – avdelningschef Kulturavdelningen, telefon 019 – 58 81 96
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