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Regionstyrelsens utlysning föreningsbidrag
för ideella föreningar och organisationer
inom området Folkhälsa
Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg anger att Kronobergs
invånare är länets främsta resurser, vikten att ta tillvara på människors
kunskaper och färdigheter genom hela livet och att arbeta för en ökad och
jämlik hälsa.
Det fria organisations- och föreningslivet har stor betydelse för hälsa och
livskvalitet och kan på ett värdefullt sätt bidra till att skapa förutsättningar
jämlik hälsa och ett gott liv i ett livskraftigt län
Möjlighet finns för ideella organisationer och föreningar att ansöka om
föreningsbidrag. Föreningsbidraget ska stödja möjlighet att upprätthålla
ordinarie verksamhet och dess administrativa omkostnader kopplad till
verksamhet i länet för invånare i länet. Bidraget ska inte användas till att
finansiera verksamhet som ligger utanför föreningens eget arbete

Vem kan söka?
Föreningar och organisationer som:


Arbetar för att stärka folkhälsan och bidrar till mer jämlik hälsa



Har verksamhet som vilar på demokratiska grunder och överensstämmer
med Region Kronobergs policy för lika möjligheter och rättigheter.



Bedriver verksamhet i linje med de handlingar som är styrande för det
regionala folkhälsoarbetet i länet.
Handlingar av framträdande betydelse är den regionala utvecklingsstrategin
Gröna Kronoberg, Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare
Kronobergaren samt de nationella folkhälsopolitiska målen, med fokus på
jämlik hälsa. Det kan finnas andra understrategier eller styrande handlingar
av betydelse beroende verksamhetens område.



Bedriver verksamhet i hela länet. Antingen på egen hand, alternativt genom
samverkan med andra lokala föreningar inom samma nationella förening,
och som tillsammans blir länsövergripande.



Bedriver, och/eller är öppen, för samhandling med verksamheter inom
Region Kronoberg.
Underlag utlysning
verksamhetsbidrag senaste_
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Formella kriterier för att få bidrag
Föreningen och organisationen ska också uppfylla följande formella kriterier:
 Stadigvarande verksamhet
 Fastställda stadgar
 Styrelser och revisorer
 Ordnad ekonomisk förvaltning och redovisning
 Eget post- eller bankgiro

Hur mycket medel kan sökas?
Organisations- och verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens
omfattning som beskrivs i verksamhetsplanen samt utifrån inriktningen för
regionens folkhälsoarbete. Vid beslut om bidrag och omfattning tas hänsyn till
föreningens ekonomi och förmåga att själv stå för sina kostnader att bedriva
ordinarie verksamhet.

Ansökan
För att ansöka om bidrag inom folkhälsoområdet använder du
ansökningsblanketten du hittar vi länk nedan. För att ansökan ska behandlas
ska ansökningsblanketten vara komplett ifylld, underskriven av behörig person
och alla efterfrågade bilagor finnas med.
Ansökan avser medel för perioden 2019-2022.
Ansökan ska vara inne senast 31 mars 2019
Ansökan skickas via post till
Region Kronoberg
351 88 Växjö
Märk kuvertet 19RKG185
Blankett för ansökan om verksamhetsbidrag inom folkhälsa
Besked
Region styrelsen fattar beslut om bidraget. Du får besked via e-post året för
ansökan. Bedömning görs utifrån en bredd av verksamheter samt utifrån
underlag i ansökan.

Redovisning och kontroll
Föreningen ansvarar för att årligen skicka in årsberättelser och
revisionsberättelser från föregående års verksamhet innan utbetalning för
innevarande år kan genomföras, detta ska göras senast 1 juni. Kuvertet med
dessa handlingar ska märkas med 19RKG185.
Granskning görs av inskickade handlingar innan utbetalning.
Samtliga föreningar som beviljas stödet kallas till verksamhetssamtal halvtid
för överenskommelsen.
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