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Inledning
Alla människor har rätt till en aktiv och meningsfull fritid. Det bidrar till att
utveckla kunskaper och färdigheter samt stärker individens självkänsla och
självförtroende. Föreningsverksamhet blir därför en viktig arena där människor
kan utveckla sina sociala kontakter, gemenskaper och meningsskapande
aktiviteter. Ett starkt föreningsliv har möjlighet att skapa mötesplatser för
människor och bidrar således till arbetet med integration. Av den anledningen har
Åtvidabergs kommun beslutat att göra det möjligt för föreningar att söka
ekonomiskt stöd till projekt och aktiviteter som bidrar till ökad integration i
samhället, så kallad integrationspeng.
Syfte

Kommunen vill främja föreningarnas möjligheter att bidra till inkludering av
olika grupper i samhället. Redan idag arrangerar många föreningar i kommunen
aktiviteter som främjar inkludering och skapar naturliga möten i vardagen. Det
betyder att föreningar kan söka integrationspengen för både pågående och
framtida aktiviteter.
Integrationspengen ska stödja verksamheter som har målsättningen att








Bidra till ökad inkludering och delaktighet i samhället
Öka förståelsen för kulturella skillnader i samhället
Tillgängliggöra mötesplatser för alla människor oavsett grupp-, kultureller generationstillhörighet
Inordna projektets innehåll i sin ordinarie långsiktiga verksamhet

Stöd kan beviljas för hela eller delar av ansökan.

Vilka kan ansöka?

Ideella föreningar som uppfyller grundreglerna i Åtvidabergs kommuns riktlinjer
för ekonomiskt stöd till föreningar kan ansöka. Föreningen ska ha sitt säte i
Åtvidabergs kommun, men undantag kan göras då projektet/aktiviteten i sin
helhet ska genomföras i Åtvidabergs kommun. Ansvarig ansökare ska vara
myndig.

Hur går ansökan till?

Ansökan görs på särskild, av Åtvidabergs kommun, tillhandahållen
ansökningsblankett. Åtvidabergs kommun uppmuntrar samarbeten mellan
föreningar, näringsliv, kommunen, myndigheter och organisationer. Aktiviteter
helt eller delvis finansierade av det ekonomiska stödet ska vara fria från tobak,
alkohol, narkotika och doping, i enlighet med kommunens befintliga riktlinjer.
Tidplan för ansökningsprocessen finns i separat dokument.
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Granskning och uppföljning

Redovisning av använda medel är ett krav och ska ha inkommit till kommunen
senast det i tidsplansdokumentet angivna datumet. Redovisning sker på särskild
blankett och ska innehålla redovisning av statistik kopplat till antalet aktiviteter,
träffar och individer samt en kort bedömning av projektets utfall.
Ekonomiskt stöd som utbetalats på felaktiga grunder eller som inte förbrukats i
enlighet med ansökan ska återbetalas till kommunen. Vid misstanke om missbruk
av utbetalda medel kan rättsliga åtgärder vidtas.

Vad beviljas inte ekonomiskt stöd för?

Aktiviteter som strider mot kommunens riktlinjer för stöd till föreningar beviljas
inte ekonomiskt stöd.

Övrigt

Kommunen äger rätt att efter prövning om särskilda fall föranleder, besluta om
undantag från ovan gällande bestämmelser.
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