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Föreningsbidrag
.(اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ )اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
Det finns en mängd olika bidrag att söka för din förening. För att söka bidrag
ska de allmänna bestämmelserna vara uppfyllda.
De flesta av våra bidrag kan du söka på vår webbplats för föreningsservice
(http://interbook.bengtsfors.se). För detta krävs inloggning.
Kontakta fritidskontoret för inloggningsuppgifter. Några av bidragen söks
via e-tjänst på kommunens hemsida, det är i så fall angivet i beskrivningen för
respektive bidrag nedan. Alla bidrag kan även sökas med hjälp av blankett.
Ansökan för de olika föreningsbidragen ska göras av föreningens
firmatecknare. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll,
resultatrapport och revisionsberättelse.
 ﯾﺠﺐ أن، و ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻻﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة،ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت
.ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
 ﯾﻤﻜﻦ إﯾﺠﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ )ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ(ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ،أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت

(http://interbook.bengtsfors.se).
 ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ وأوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت،ﯾﺘﻄﻠﺐ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل
 ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ و ذﻟﻚ ﻋﺒﺮﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ.ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل
 ﯾﻤﻜﻦ أﯾﻀﺎ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺟﻤﯿﻊ طﻠﺒﺎت. وذﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻷﺳﻔﻞ،اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ
.اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻠﺊ ﻧﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ
 و,إن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺨﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ھﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
، ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي، اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي:ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﯾﺠﺐ إرﻓﺎق اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
.ﺗﻘﺮﯾﺮاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

Allmänna bestämmelser
اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ
För att en förening/organisation ska kunna få föreningsstöd måste följande
villkor var uppfyllda:
•

•
•

Föreningen ska vara av ideell karaktär, ha sin verksamhet och säte i
Bengtsfors kommun samt ha stadgar som är godkända av
riksorganisation eller liknande eller av kommunen samt ha
stadgeenligt vald styrelse och revisorer.
Föreningen ska vara öppen för alla och präglas av demokratiska
värderingar, jämställdhet och uppmuntra till delaktighet och inflytande
och därmed ökad livskvalitet.
Föreningen ska ha bedrivit verksamhet under minst 6 månader i
kommunen.
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Föreningen ska årligen till fritidskontorets föreningsregister lämna in
grunduppgifter om föreningen; bland annat adress, kontaktperson med
mera allt enligt fastställd blankett.
Föreningen ska bestå av minst 10 medlemmar. Med medlem menas
person som är boende i kommunen, som är matrikelförd och har erlagt
fastställd medlemsavgift och i övrigt uppfyller de krav som föreningen
ställer genom sina stadgar och årsmötesbeslut. Fritidskontoret äger rätt
att efter särskild prövning göra undantag från dessa bestämmelser.
Bidrag utbetalas endast till förening som innehar bankkonto, bankgiro
eller plusgiro samt har ett organisationsnummer.
Förening som erhåller bidrag är skyldig att lämna sådan insyn i
verksamheten som fordras för kontroll av i ansökan lämnade
uppgifter. Fritidskontoret kan begära återbetalning eller hålla inne
utbetalning av bidrag om det framkommer att det beviljats bidrag på
oriktiga grunder eller inte fått in de uppgifter som efterfrågats.
Det finns ingen automatik i att bidrag/stöd beviljas, utan ställning tas
på nytt varje år. Bidragsgivning sker inom ramen för av
kommunfullmäktige anvisade medel för gällande budgetår.
Belopp som inte ryms i befintlig budget, stöd över 50 000 kronor eller
ansökningar av principiell karaktär förs vidare för beslut av
kommunstyrelsen.
Om förening har skuld till Bengtsfors kommun regleras skulden före
utbetalning av bidrag.

•
•

•
•

•
•
•

ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ/اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة و اﻟﺪﻋﻢ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ھﺎدف ﻟﻠﺮﺑﺢ ،ﻟﮭﺎ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ و ﻣﻘﺮھﺎ ﯾﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺑﻠﺪﯾﺔ
ﺑﯿﻨﻐﺘﺴﻔﻮش ،ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ أو اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ،
و أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ وﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ و ﺗﺘﺼﺮف ﺑﺤﺴﺐ ﻗﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎواة وﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟﻮدة ﺣﯿﺎة أﻓﻀﻞ.
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻧﺸﻄﺔ و ﻟﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ذﻟﻚ ﻟﻤﺪة  6أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ.
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ وأوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ و ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﻮان ،و إﺳﻢ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮫ ،و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
إﺧﺮى و ﺗﺮﺳﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺤﺪد.
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ  10أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،و ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮ ھﻮاﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ،و ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ
ﻻﺋﺤﺔ اﻻﻋﻀﺎء و ﯾﺪﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ وﯾﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ و ﻗﺮارات
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ وأوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﺎص و إﻋﻄﺎء إﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ ھﺬه
اﻷﺣﻜﺎم.
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ أو ﺣﺴﺎب ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺄﺳﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ و ﻟﺪﯾﮭﺎ أﯾﻀﺎ
رﻗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ/اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ و ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻤﻘﺪم و ذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ وأوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو
طﻠﺐ اﺳﺘﺮدادھﺎ إذا اﺗﻀﺢ أن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﺤﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ و أﺳﺒﺎب ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ أو ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺎﯾﺴﻤﻰ ﺑﺘﻠﻘﺎﺋﯿﺔ إﻋﻄﺎء اﻟﺪﻋﻢ /اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات  ،وﻟﻜﻦ ﯾﺘﻢ دراﺳﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي
ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وذﻟﻚ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم.
ﻓﻲ ﺣﺎل طﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ،أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ
 50000أو طﻠﺒﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪات ذات طﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ,ﯾﻌﻮد اﻟﻘﺮار ﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﺎﺷﺎﺑﮫ ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺑﯿﻨﻐﺘﺴﻔﻮش ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺳﺪاد اﻟﺪﯾﻦ ﻗﺒﻞ دﻓﻊ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer och grundregler avgörs
av kultur- och fritidschefen.
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ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو طﻠﺐ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ و أﺳﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت إﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ
.وأوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ

Bidrag enligt detta regelverk utgår inte till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiftelser, fackliga, ekonomiska eller yrkesmässiga föreningar
Stödföreningar och supporterklubbar med mera
Elevföreningar (skolidrott, kulturskolans ungdomsgrupper med mera)
Föreningar knutna till svenska försvaret
Föräldraföreningar
Hyresgästföreningar
Studieförbund, studiecirklar
Politiska partier
Vägföreningar
:و ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻧﻔﺎ ً ﻻ ﯾﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ
.• اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
. اﻟﺦ،• ﺟﻤﻌﯿﺎت دﻋﻢ وأﻧﺼﺎر اﻟﻨﻮادي
.( اﻟﺦ، ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن، وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎب،• اﺗﺤﺎدات اﻟﻄﻠﺒﺔ )اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
.• اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﯿﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺴﻮﯾﺪي
.• ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻷھﺎﻟﻲ
.• ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ
.• ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎر
.• اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
.• ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻄﺮق

Kommunens insatser inom området föreningsstöd är att främja och stimulera
föreningslivets utveckling så att föreningar och organisationer kan erbjuda en
meningsfull fritid för kommunens invånare. Det är därför angeläget att på ett
tydligt sätt styra bidragsgivningen till föreningsverksamhet genom:
•
•
•
•

Att prioritera verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar,
kulturverksamhet, integrationsarbete och personer med
funktionsnedsättning.
Att stödja idéer och verksamheter som motverkar bruk av alkohol,
droger, våld och främlingsfientlighet.
Att främja jämställdhet mellan könen.
Att stimulera barn och ungdomars medinflytande och ansvarstagande
samt utveckla demokratiska processer.

ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت و ذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﻌﺰﯾﺰ وﺗﺤﻔﯿﺰوﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮﺗﺮﻓﯿﮫ ﻣﻔﯿﺪ
 وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﮭﻢ اﻟﺤﺮص و ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت ﻹﺟﺮاء,وذو ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ
:اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎﯾﻠﻲ
 وأﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺪﻣﺎج واﻷﺷﺨﺎص، واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ،إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻷطﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب
.ذوي اﻹﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
.دﻋﻢ اﻷﻓﻜﺎر واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎﻓﺢ وﻻ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺤﻮل واﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻌﻨﻒ وﻛﺮاھﯿﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ
. وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ،ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ

•
•
•

Aktivitetsstöd till barn- och ungdomsverksamhet
Aktivitetsstöd betalas ut med 55 kronor per sammankomst för barn och
ungdomar i åldersgrupperna 5-25 år. Gruppen ska bestå av minst tre deltagare.
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Samma deltagare kan inte tillgodoräkna sig bidrag i mer än en grupp per dag.
Det ska vara en naturligt sammansatt grupp till exempel; ett lag,
nybörjargrupp, 5-6-årsgrupp och liknande. Gruppens aktivitet kan endast
redovisas som en sammankomst oavsett om träningen bedrivs i mindre
grupper och med flera ledare. En sammankomst ska pågå i minst 60 minuter
och innehålla gemensam samling och avslutning. Vid varje aktivitet ska
närvarokort föras av gruppledare som ska vara närvarande under
sammankomsten. Bidrag utgår inte vid entrébelagda tävlingar. Närvarokort
ska lämnas vid ansökan.
Ansökan

Året är indelat i två redovisningsperioder:
1 januari-30 juni - ansökningstid senast 15 augusti
1 juli-31 december - ansökningstid senast 15 februari
دﻋم اﻷﻧﺷطﺔ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب:
ﯾﺘﻢ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ  55ﻛﺮوﻧﺔ ﻛﺪﻋﻢ ﻧﺸﺎط ﻟﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻣﻦ  5ﺣﺘﻰ  25ﺳﻨﺔ ,ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻜﻮن
ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ،اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻷﻛﺜﺮﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ﯾﻮﻣﯿﺎ ً.
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ طﺒﯿﻌﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﺮﯾﻖ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺘﺪﺋﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ  5أو  6ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻋﻤﺮﯾﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ .ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻧﺸﺎط ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮﻣﺎ إذا ﻛﺎن إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﯾﺐ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة أواﻟﻤﺪرﺑﯿﻦ.
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  60دﻗﯿﻘﺔ وﺗﺸﻤﻞ وﻗﺖ اﻟﺘﺠﻤﻊ و إﻧﮭﺎء اﻟﻨﺸﺎط ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﯾﺠﺐ أن
ﯾﻜﻮن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮﯾﻖ ﺣﺎﺿﺮا أﺛﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع و ﻣﻌﮫ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻀﻮر ،ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﺧﻮل ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻊ طﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ

ﯾﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻔﺘﺮﺗﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺘﯿﻦ:
اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ اﻷول )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( و ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺴﺎدس )ﺣﺰﯾﺮان(
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎھﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮاﻟﺜﺎﻣﻦ )أب(.
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ )ﺗﻤﻮز( و ﺣﺘﻰ اﻟﻮاﺣﺪ و اﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ )ﻛﺎن اﻷول(
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎھﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮاﻟﺜﺎﻧﻲ )ﺷﺒﺎط(.

Bidrag till pensionärsföreningar
Pensionärsföreningar kan söka ett årligt bidrag som utbetalas i förhållande till
antalet medlemmar och hur aktiv föreningen är. Samarbete med olika
föreningars barn och ungdomsverksamhet ger extra tilldelning av bidrag.
Ansökan

Sista ansökningsdatum är 15 april.
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ:
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي و اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺤﺴﺐ ظﺮوف اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ و ﻋﺪد
أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﺣﺴﺐ ﻧﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أﯾﻀﺎ ً و ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺗﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ و ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻷطﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب ﯾﻤﻜﻦ
أن ﺗﺰﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ

ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎھﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮاﻟﺮاﺑﻊ )ﻧﯿﺴﺎن(.

Bygdepeng till byalag och samhällsföreningar
Bidrag kan sökas av byalag eller samhällsföreningar som gör ett betydelsefullt
arbete med att utveckla bygden. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
ska inlämnas vid ansökan. Fördel ska ges byalag och förening som samarbetar
med andra aktörer. Maximalt kan 5 000 kronor per år utgå till
byalag/samhällsförening.
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Byalaget/samhällsföreningen ska vara representerade minst en gång per år i
nätverksträff med andra byalag/samhällsföreningar.
Ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast 15 april.
:(اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ )ﻟﺠﺎن اﻷﺣﯿﺎء
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻘﺮوﯾﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ )ﻟﺠﺎن اﻷﺣﯿﺎء( و اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء أﻧﺸﻄﺔ ﺗﮭﺪف ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻘﺮوﯾﺔ
 ﯾﻌﻄﻰ ﻣﯿﺰة إﺿﺎﻓﯿﺔ،واﻷﺣﯿﺎء اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة وﯾﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺮح ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ
.ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻘﺮوﯾﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﺧﺮﯾﻦ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﮭﺪف
. ﻛﺮوﻧﺔ50000 اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﮫ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻛﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻘﺮوﯾﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺣﺎﺿﺮة و ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ )ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ و/ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻘﺮوﯾﺔ
.اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ وﺟﻤﻌﯿﺎت اﻷﺣﯿﺎء( ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ

.(ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎھﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮاﻟﺮاﺑﻊ )ﻧﯿﺴﺎن

Driftbidrag
Kommunalt driftsbidrag ska möjliggöra för föreningar att driva
anläggningar/lokaler för sin verksamhet. Bidrag kan sökas för drift av egen
eller hyrd anläggning. Anläggningen indelas i klasser beroende på vad
anläggningen omfattar.
•
•
•

Klass 1 – Föreningsägd lokal eller anläggning
Klass 2 – Hyrd/arrenderad lokal eller anläggning, max 5 000 kronor
per år
Klass 3 – Annat ändamål

Bidragsgrundande driftskostnader är: uppvärmning, el, vatten, sotning,
snöröjning, renhållning och försäkringar. Andra verksamheter som inte har en
anläggning/lokal kan också vara berättigad till driftbidrag. Prövning av bidrag
sker från fall till fall och bedöms efter värdet och omfattningen av den
verksamhet som bedrivs i det specifika fallet. De anläggningar som får bidrag
ska vara belägna inom Bengtsfors kommun och i huvudsak bedriva
verksamhet som riktar sig till barn- och ungdomar. Fritidskontoret ska ha
godkänt att anläggningen kan användas till barn- och ungdomsverksamhet.
Föreningar som hyr ska ha ett kontrakt som sträcker sig över flera år.
Driftsbidrag utgår inte för lokaler som redan subventioneras av kommunen
genom anläggningsbidrag eller bidrag till allmänna samlingslokaler. Förening
som får driftbidrag ska om möjligt upplåta lokalen/anläggningen till andra
föreningar.
Bidraget utbetalas en eller två gånger per år beroende på bidragets storlek.
Ansökan

I ansökan ska redovisning över kostnader sändas med.
Ansökan ska vara inlämnad senast 15 april.
:اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت/ﯾﺠﺐ أن ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﯿﮭﺎ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
، ﯾﻤﻜﻦ طﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺎّت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أو ﻣﺆﺟﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ
.ﺑﻨﺎء/وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﺮاﻓﻖ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺎﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﻓﻖ
. – اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ و اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ1 • اﻟﻔﺌﺔ
ً ﺳﻨﻮﯾﺎ5000  اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة، اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ و اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة- 2 • اﻟﻔﺌﺔ
 أﻏﺮاض أﺧﺮى- 3 • اﻟﻔﺌﺔ
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ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ :اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﯿﺎه و ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﺪاﺧﻦ وإزاﻟﺔ اﻟﺜﻠﻮج واﻟﺘﻨﻈﯿﻒ
واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ/اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﯾﻀﺎ ﻣﺆھﻼ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ،ﯾﺘﻢ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا و ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى وﯾﺘﻢ أﯾﻀﺎ ً ﺗﻘﺪﯾﺮﻗﯿﻤﺔ وﻧﻄﺎق اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ
ﻟﻮﺣﺪھﺎ ،اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﯿﻨﻐﺘﺴﻔﻮش وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ
اﻷطﻔﺎل واﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ،ﯾﻘﺮرﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ وأوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ/اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب.
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺮاﻓﻖ/اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﯾﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺪة ﺳﻨﻮات و ﻟﯿﺲ ﻋﻘﺪاً ﻣﺆﻗﺘﺎ ً .ﻻ ﯾﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ أﺻﻼً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻌﺎون
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺄن ﺗﻌﯿﺮھﺎ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ و اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ذﻟﻚ.
ﯾﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺮة واﺣﺪة أو ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ

ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ )ﻣﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ( ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎھﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮاﻟﺮاﺑﻊ )ﻧﯿﺴﺎن(.

Energieffektiviseringsbidrag
Bidrag kan sökas för sådan åtgärd som bidrar till energibesparing och/eller en
minskad negativ påverkan på miljön. Bidrag för energieffektivisering utgår
med max 50 procent av totalkostnaden. Åtgärd ska vara utförd och
kostnadsredovisad inom ett år från utbetalning av bidraget.
Ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast 15 april.
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ:
ﯾﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ و/أو ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ،ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻜﻮن ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ  ٪50ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺠﮭﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺮاﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ.

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ

ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎھﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮاﻟﺮاﺑﻊ )ﻧﯿﺴﺎن(.

Handikappbidrag
Handikappsbidrag utgår för att öka och möjliggöra funktionshindrades
deltagande i ett aktivt föreningsliv. Bidrag ska i första hand täcka
merkostnader för enklare åtgärder eller redskap, vilket möjliggör för
funktionshindrade att delta i aktiviteter. Barn- och ungdomsverksamhet
prioriteras.
Ansökan

Ansökningar kan ske löpande under året.
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻻﺷﺨﺎص ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ:
وﺗﺪﻓﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻻﺷﺨﺎص ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺪف زﯾﺎدة وﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت .ﯾﺠﺐ أن ﺗﻐﻄﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻹﺟﺮاءات ﺑﺴﯿﻄﺔ أو ﺷﺮاء ﻣﻌﺪات ﻻزﻣﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻼﺷﺨﺎص ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ،و ﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب.

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ

ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.

Integrationsbidrag
Insatserna ska åstadkomma integration. Aktiviteterna ska vara öppna för alla i
kommunen.
Ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast 30 september.

Sida

7(9)

Bengtsfors kommun

Bidrag beviljas löpande under ansökningstiden.
:ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻻﻧﺪﻣﺎج
. ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻻﻓﺮاد اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ

.(ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎھﺎ اﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮاﻟﺘﺎﺳﻊ )أﯾﻠﻮل

Investeringsbidrag
Kommunalt investeringsbidrag utgår för att medverka till att standarden på
föreningsägd anläggning/lokal förbättras. Investeringsbidrag kan sökas för
mindre ny-, om- eller tillbyggnad, inventarier, brandskydd, samt reparationer
av lokaler. Åtgärd ska vara utförd och kostnadsredovisad inom ett år från
utbetalning av bidraget.
Ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast 15 april.
:ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ أﺑﻨﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
 ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﻤﻜﻦ،اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ/ﯾﺘﻢ إﻋﻄﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮﻗﻊ
 وﻛﺬﻟﻚ إﺻﻼح،إﻋﻄﺎﺋﮭﺎ ﻟﻌﺪة ﻏﺎﯾﺎت ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎء ﻗﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻷﺻﻠﻲ أوﺷﺮاء ﻣﻌﺪات أو ﺗﺠﮭﯿﺰات اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ
. ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ

.(ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎھﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮاﻟﺮاﺑﻊ )ﻧﯿﺴﺎن

Kulturföreningsbidrag
Kulturföreningsbidrag ska uppmuntra föreningar att bedriva kulturverksamhet
som berikar livskvalitén för människor i alla åldersgrupper. Bidrag kan sökas
av föreningar som har kultur som huvudinriktning.
Ansökan

Ansökningar kan ske löpande under året.
:ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ھﻮ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺮي ﺟﻮدة ﺣﯿﺎة
 ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ھﺬاﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ "اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ" ﻛﻤﺤﻮر رﺋﯿﺴﻲ.اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ
.ﻟﻌﻤﻠﮭﺎ

Ledarutbildningsbidrag
Ledarutbildningsbidrag utbetalas för medlem som deltagit i kurser eller
utbildningar för föreningsledare anordnad av riks- eller distriktsorganisation.
Ledarutbildningsbidrag utbetalas med max 350 kronor per dag eller max
75 procent av totala kostnaden när förening anordnar egna kurser. Vid
anordnande av egna kurser ska anmälan göras till fritidskontoret i förväg.
Ansökan

Ansökningar kan ske löpande under året.
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ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻌﻠﻢ اﻹدارة:
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻌﻠﻢ اﻹدارة ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺬي ﺣﻀﺮ دورات أوﺗﺪرﯾﺐ ﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ .ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻌﻠﻢ اﻹدارة ﺗﺪﻓﻊ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ  350ﻛﺮوﻧﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﯾﻮم ﺗﺪرﯾﺐ وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  ٪75ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ دورات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ دورات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﯾﺠﺐ إﺧﻄﺎر ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً.

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ

ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.

Sponsring
Bengtsfors kommun kan besluta om att sponsra idrottsverksamhet samt
publikdragande arrangemang i syfte att ge ett värdeskapande samarbete.
Sponsringen ska ske på ett objektivt sätt och ska innebära ett mervärde för
kommunen i form av stärkt varumärke. Sponsring kan innebära att kommunen
står för viss del av marknadsföringskostnader i samband med olika
arrangemang om kommunens namn förs fram. För kommunal medverkan av
sponsring krävs en ömsesidig nytta och en rimlig relation mellan
sponsringsbeloppet och motprestationen. Sponsring värderas utifrån medial,
publikt och allmänfrämjande intresse. Avtal ska upprättas mellan parterna där
syftet med sponsringen anges, vilket ändamål som avses, sponsorn och
mottagarens åtagande samt under vilken tid åtagandena gäller.
Ansökan

Ansökningar kan ske löpande under året.
اﻟﺮﻋﺎﯾﺎت:
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺮرﺑﻠﺪﯾﺔ ﺑﯿﻨﻐﺘﺴﻔﻮش رﻋﺎﯾﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻷﺣﺪاث واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺬب اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﮭﺪف ﻣﻨﮭﺎ ﺧﻠﻖ
وﺗﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎون.
ﯾﺠﺐ ان ﺗُﻨﻔﺬ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ و أن ﺗﺤﻘﻖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻗﻮﯾﺔ.
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﮭﺔ.
ﻟﻜﻲ ﺗﺸﺎرك اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ ووﺟﻮدﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ و اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﮭﺎ.
ﺗﻘﯿﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺸﺎرك واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،و اﻟﮭﺪف اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻦ
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ .ﯾﺠﺐ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﮭﺪف و اﻟﻐﺮض ﻣﻦ وراء اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ  ،واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮاﻋﻲ
واﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ وﺧﻼﻟﮭﺎ أي وﻗﺖ ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ

ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.

Kontakta Sofia Magnusson angående sponsring, 0531-52 60 03,
sofia.magnusson@bengtsfors.se.
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺻﻮﻓﯿﺎ ﻣﺎﻏﻨﻮﺳﻮن
رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ 0531526003

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ sofia.magnusson@bengtsfors.se
Särskilt riktat stöd
Särskilt riktat stöd kan utgå där det anses angeläget att stödja viss verksamhet
såsom sociala insatser, kampanjer, särskilda arrangemang med mera.
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Ansökan

Ansökningar kan ske löpande under året.
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺧﺎﺻﺔ و ﻣﻮﺟﮭﺔ:

ﯾﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺑﮭﺪف دﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﺪدة ﻛﻤﺴﺎھﻤﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أوﺣﻤﻼت
أوﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ و ﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ

Kontakta Sofia Magnusson angående sponsring, 0531-52 60 03,
sofia.magnusson@bengtsfors.se.
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺻﻮﻓﯿﺎ ﻣﺎﻏﻨﻮﺳﻮن
رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ 0531526003

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ sofia.magnusson@bengtsfors.se

