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1. Föreningsbidrag för ideella
föreningar i Norrtälje kommun
Syftet med kommunens ekonomiska bidrag till ideella
föreningar är att stimulera till ett brett utbud av kulturoch fritidsaktiviteter som ger upplevelser, personlig utveckling, god livskvalitet och en stärkt folkhälsa för kommunens invånare. Norrtälje kommun vill genom bidrag till
föreningslivet stödja och stimulera föreningarnas arbete
med speciell inriktning mot barn och unga, 7-20 år samt
personer med funktionsvariationer*.

1.1 Grundläggande villkor
För att din förening ska bli bidragsberättigad krävs att
den uppfyller de allmänna villkoren samt verkar enligt
demokratiska principer. En registrerad och godkänd bidragsberättigad förening har möjlighet att söka de kommunala bidrag som gäller för respektive föreningskategori. Föreningar som uppfyller kraven har rätt till
subentionerade taxor i kommunala lokaler som hyrs ut
via kultur- och fritidskontoret

Allmänna villkor
De allmänna villkoren för att vara bidragsberättigad är att
• vara en ideell förening
• ha minst tio bidragsberättigade medlemmar**
• ha sitt säte och bedriva regelbunden verksamhet i
kommunen för i huvudsak Norrtälje kommuns permanent
bosatta innevånare
• bedriva sin verksamhet fortlöpande under året eller
under säsong
• ha en egen ekonomi som innefattar medlemsavgifter
som är skälig i förhållande till verksamheten
• ha ett organisationsnummer samt eget registrerat
plus- eller bankgiro***•
bedriva en alkohol- och drogfri föreningsverksamhet. Föreningar ska stimulera till allsidiga, sunda, drogfria
aktiviteter och tydligt ta avstånd från droger, tobak,
alkohol, narkotika och doping.

* Aktiviteter för deltagare i behov
av stöd har ingen övre åldersgräns.
** Som bidragsberättigad
medlem räknas den som
betalat föreningens fastställda
medlemsavgift för senast avslutat verksamhetsår, är permanent
bosatt i Norrtälje kommun samt
uppfyllt ålderskraven för aktuell
föreningskategori.
*** Bidrag utbetalas endast till
huvudförening.
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2. Demokratiska principer
För att bli bidragsberättigad ska föreningen fungera enligt demokratiska principer, vilket innebär att föreningen
ska
• ha en vald styrelse och demokratiska stadgar
• vara öppen för alla som delar föreningen värderingar
och syften och som önskar delta i aktiviteterna
• motverka kränkningar och diskriminering utifrån de
sju diskrimingeringsgrunderna
• arbeta utifrån barnkonventionen och att alla barn har
samma rättigheter och lika värde. Barn- och ungdomsföreningar ska värna om barnens delaktighet och inflytande och deras rätt att uttrycka sin mening och få den
respekterad.
Övrigt
Förening får inte stöd för verksamhet under schemalagd
skoltid, studiecirklar eller annan verksamhet som anordnas av studieförbund. Studier om trosuppfattning, politiska ideologier eller där landsting eller stat är huvudman
samt försvarsorganisation är inte heller berättigande till
stöd.
Funktionsnedsättning är en
diagnositiserad nedsättning av
en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
De sju
diskrimineringsgrunderna
• kön
• könsöverskridande identitet
eller uttryck
• etnisk tillhörighet
• religion eller trosuppfattning
• funktionsnedsättning
• sexuell läggning
• ålder.
Barnkonventionen

Ansökan och reovisning
Bidragsansökan ska göras av föreningens ordinarie styrelse och vara undertecknad av föreningens firmatecknare.

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:
- Av årsmöte godkänd verksamhetsberättelse och
årsmötesprotokoll.
- Verksamhetsplan för innevarande år.
- Revisionsberättelsen inklusive ekonomisk årsrapport.
Det ska tydligt framgå vilket belopp medlemsavgifter
ligger på samt de bidrag som har mottagits av bidragsgivare såsom kommun, kommunala bolag, företag, region och/eller staten (t.ex. statligt lokalt aktivitetsstöd eller
särskilt projektstöd).
Övrigt
• Bidrag för en och samma aktivitet kan endast beviljas
en gång under en och samma bidragsform och kan bara
sökas av den förening som genomfört aktiviteten. Vid
samarrangemang kan endast en av arrangörerna söka
bidrag. Förening som erhåller regelbundna bidrag från
andra kommunala nämnder är inte berättigade till stöd.
• Kultur- och fritidskontoret har tolkningsföreträde
gällande bidragsbestämmelser. Utöver befintliga regler
har kultur- och fritidsnämnden rätt att pröva ansökan
om bidrag om särskilda skäl föreligger. Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att ge avslag eller bevilja ansökt
bidrag både helt och delvis.
• Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen uppföljningar av hur föreningsbidragen används. Föreningar
som får bidrag är skyldiga att visa upp sin bokföring,
protokoll, medlemsregister, deltagarbesök och övriga
handlingar för kommunen eller dess utsedda granskare
om kommunen efterfrågar detta. Inom 30 dagar ska
föreningen tillhandahålla efterfrågade handlingar.
Förmåner som bidragsberättigad förening:
• Subventionerade taxor i kommunala lokaler som hyrs
ut via kultur- och fritidskontoret.
• Bokningsförtur enligt kultur- och fritidskontorets prioriteringsordning.
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3. Föreningskategorier och
bidragsformer
Den verksamhet föreningen bedriver i Norrtälje kommun
avgör vilka föreningsbidrag som föreningen kan söka hos
Kultur- och fritidskontoret. Föreningsbidragen är uppdelade i olika bidragsformer och med olika ansökningsperioder och förfaranden.

- Övriga föreningar: föreningar som inte ryms inom kategorin idrottsförening eller scoutkår.

3.1 Föreningskategorier

Pensionärsföreningar

Föreningens verksamhet avgör vilken kategori som
föreningen tillhör.

Bedriver versamhet för seniorer, 65+. För personer med
intyg från Försäkringskassan om berättigad pension
finns ingen åldersgräns.
- Pensionärsförening: är anslutna till riks- och/eller distriktsorganisation för pensionärer.

Barn- och ungdomsföreningar
Bedriver verksamhet för barn och unga, 7-20 år, samt
för personer i behov av särskilt stöd. För personer med
behov av särskilt stöd (funktionsvariationer) finns ingen
övre åldersgräns.
- Idrottsföreningar: är anslutna till Riksidrottsförbundet.
Krav för budo- och kampsportsförening.
- Scoutkårer: är anslutna till Scouterna.
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Vuxenföreningar
Fokus på verksamhet för vuxna över 20 år.

Funktionsrättsföreningar
Bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning. För denna kategori finns ingen åldersgräns.
- Funktionsrättsförening: är ansluten till riks- och/eller
distriksorganisation för funktionshindrade.

Kulturföreningar
Bedriver verksamhet med syfte att bevara och sprida
konstnärliga och kulturella uttryck.
- Kulturföreningar: bör vara anslutna till riks- och/eller
distriktsorganisation för kulturföreningar.

- Bygdegårdar: är anslutna till Bygdegårdsföreningarnas
riksförbund.
- Folkets hus: är anslutna till Folkets hus riksorganisation.
- IOGT-NTO: är anslutna till riksföreningen Våra Gårdar.

Samlingslokalhållande föreningar
Bedriver verksamhet med syfte att bidra till en öppen,
tillgänglig och demokratisk plats för allmänheten.

3.2 Bidragsformer
I tabellen listas vilka bidrag som din föreningskategori kan söka och när ansökningsperioden äger rum.
Föreningskategori

Bidragsformer

Ansökningsperiod

Barn- och ungdomsföreningar

Aktivitetsbidrag

1 feb - 1 april

Anläggningsbidrag

15 aug - 15 sep

Lokalbidrag

1 feb - 1 april

Öppen verksamhet

Löpande

Vuxenföreningar

1 feb - 1 april

Pensionärsföreningar

Aktivitetsbidrag

1 feb - 1 april

Funktionsrättsföreningar

Verksamhetsbidrag

1 feb - 1 april

Kulturföreningar

Anläggningsbidrag

15 aug - 15 sep

Verksamhetsbidrag

1 feb- 1 april

Programbidrag

1 feb - 1 april
15 feb, 15 maj,
15 sep, 15 dec

Samlingslokalhållandeföreningar

Anläggningsbidrag

15 aug - 15 sep

Övrigt

Snabb peng

Året runt

Stipendium barn och unga

1 feb - 1april

Kulturstipendium

1 feb - 1 april

Kulturpris

1 feb- 1 april

Årets eldsjäl

Året runt

Jubileumsbidrag

Året runt
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4. Riktlinjer för bidrag och ansökan
4.1 Aktivitetsbidrag för barn- och
ungdomsföreningar

Ansökningsperiod
1 feb - 1 april

Aktivitetsbidraget kan sökas av barn- och ungdomsföreningar för att få ersättning för genomförda aktiviteter
med barn och ungdomar eller personer med behov av
särskilt stöd. Vid aktiviteter för deltagare i behov av
särskilt stöd oavsett ålder utgår dubbel ersättning. Som
bidragsberättigad barn- och ungdomsförening har du
också möjlighet att hyra kommunala lokaler till en subventionerad taxa.

Bidragets syfte och storlek

Villkor

Bidraget avser att ge ett ekonomiskt stöd i proportion till
verksamhetens omfattning och avser även att täcka del
av kostnader för ledarutbildning som kan behövas för
verksamheten. Syftet med bidraget är att stimulera till
ökad aktivitet hos barn och unga och på så sätt bidra till
en meningsfull fritid för denna målgrupp. Aktivitetsbidrag
lämnas per bidragsberättigad aktivitet.

• En deltagare får endast räknas en gång per dag. Den
som deltar i mer än en aktivitet per dag i samma förening
får endast räknas vid ett tillfälle.
• En aktivitet kan endast redovisas som en aktivitet
oavsett om aktiviteten genomförs i mindre grupper och
med flera ledare.
• Följande aktiviteter får föreningen inte aktivitetsbidrag
för:
o Aktiviteter under skoltid
o Fester, bingo, auktioner eller annan inkomstbringande verksamhet

Bidragsberättigad medlem
Barn och ungdomsföreningar kan endast få aktivitetsbidrag för aktiviteter där bidragsberättigade medlemmar
deltar. Bidragsberättigad medlem är barn och ungdomar
i ålder 7-20 år samt personer i behov av särskilt stöd
(funktionsvariationer) där ingen övre åldersgräns finns.

Bidragsberättigande aktiviteter
• Aktiviteten pågår i minst 60 minuter och innehåller en
gemensam samling och avslutning.
• En sammankomst ska omfattas av minst tre bidragsberättigade medlemmar utöver ledare.
• Minst tio bidragsberättigade aktiviteter ska
genomföras och redovisas per år.
• Varje bidragsberättigad aktivitet ska vara ledarledd.
• Ansvarig ledare ska vara fyllda 15 år och utsedd av
föreningen.
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Redovisning
Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare
dokumenteras. Dokumentationen ska signeras av
ansvarig ledare och ska kunna uppvisas om kommunen
ber om detta.

Ansökningsperiod
15 aug - 15 sep

4.2 Anläggningsbidrag för idrott- och
fritidsanläggningar
Bidraget kan sökas av bidragsberättigade föreningar för
att underhålla, utveckla och driva ägd eller arrenderad
anläggning.

Bidragets syfte och storlek
Bidraget avser att stötta föreningar med egen eller
arrenderad anläggning genom en grundersättning för
anläggningens driftkostnader samt för utveckling av sin
verksamhet i form av investering. Syftet med bidraget är
att värna om kommunens föreningsdrivna anläggningar
och på så sätt bidra till en meningsfull fritid för Norrtälje
kommuns barn och ungdomar.
Anläggningsbidraget är uppdelat i två delar:
Driftbidrag: Avser att täcka en del av föreningens löpande kostnader. Bidragets storlek baseras på anläggningens ytor samt driftskostnader för föregående år.
Investeringsbidrag: Avser att främja utveckling av
föreningsverksamheten och bidraget täcker 2/3 delar av
ansökt och godkänd investering. Innestående och icke
använt bidrag försvårar möjligheten till nytt investeringsbidrag.

Driftskostnader
•
•
•
•
•
•
•
•

Kallhyra
Värme och el
Försäkringar
Vatten och avlopp
Renhållning
Larm
Ränta för lån
Underhåll

Villkor
• Prioritera mindre anläggningar som har närhetsprincip
där det går att bedriva barn- och ungdomsidrott på en
grundläggande nivå.
• Prioritera anläggningar som satsar på spontanidrott
och anläggningar som ger invånare och besökare till
frilufts- och motionsaktiviteter.
• Prioritera vissa utvalda anläggningar som ska hålla en
högre standard där tävlingar ska kunna anordnas.
• Prioritera föreningar som har ett stort antal medlemmar som genomför aktiviteter på en grundläggande nivå,
cirka 2-3 gånger i veckan.

Redovisning
• Föreningen ska vid begäran från kommunen inkomma
med handlingar som styrker driftskostnader i samband
med ansökan.
• Föreningen ska i sin ansökan redovisa antalet
aktiviteter från föregående verksamhetsår.
• Kvitton och fakturor kopplat till godkänt bidrag ska
kunna uppvisas på begäran av kommunen.
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Ansökningsperiod
1 feb - 1 april

4.3 Lokalbidrag för barn- och ungdomsföreningar
Bidraget kan sökas av barn- och ungdomsföreningar
som långtidshyr lokal för sin förening där ingen kommunal lokal uppfyller verksamhetens kriterier.

Bidragets syfte och storlek
Bidraget avser att stötta föreningars lokalkostnader när
ingen kommunal lokal finns att tillgå för den verksamhet
som föreningen bedriver. Syftet med bidraget är att värna
om en mångfald inom föreningslivet och på så sätt bidra
till en meningsfull fritid för Norrtälje kommuns barn och
ungdomar.
Bidraget utgår med maximalt 50% och högst 25 000
kronor per förening och år.

Driftskostnader
•
•
•
•
•
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Hyra
Värme och el
Vatten och avlopp
Renhållning
Försäkringar

Villkor
• Klubb- och /eller kanslilokal beviljas inte bidrag.

Redovisning
• Föreningen bifogar till sin ansökan handlingar som
styrker driftskostnader.
• Föreningen ska i sin ansökan redovisa antalet
aktiviteter från föregående verksamhetsår.
• Kvitton och fakturor kopplat till godkänt bidrag ska
kunna uppvisas på begäran av kommunen.

4.4 Öppen verksamhet för barn- och
ungdomsföreningar

Ansökningsperiod
året runt

Bidraget kan sökas av bidragsberättigade föreningar för
att bedriva verksamhet för barn och unga utan krav på
föranmälan, medlemskap eller kontinuerligt
deltagande.

Bidragets syfte och storlek
Bidraget avser att skapa en samverkan mellan kommun
och förening för en etablerad och regelbunden öppen
verksamhet för barn och unga. Syftet med bidraget är att
skapa nya vägar för Norrtälje kommuns barn och
ungdomar till ett mer aktivt liv och en meningsfull fritid.
Kommunala lokaler och anläggningar som används i
samverkad öppen verksamhet bokas och bekostas av
kommunen. Ett ledarbidrag kan tillkomma i de aktiviteter där kommunen behöver ett ledarstöd i den öppna
verksamhetens genomförande. Ledarbidraget utbetalas
utifrån Kultur- och fritidskontorets bidragsschablon.

Kostnader som ersätts av bidraget
• Ledararvoden
• Kostnad för lokal

Villkor
• Verksamheten sker i samverkan mellan kommun
och förening.
• Kommunens logotype ska ingå i all eventuell
marknadsföring.
• Verksamheten ska vara av drop-in-karaktär.
Inga krav på föranmälan eller regelbunden närvaro får
ställas på deltagarna.
• Verksamheten ska vara ledarledd och ansvarig ledare
ska vara utsedd av föreningen.

Redovisning
Vid varje aktivitet ska närvaro registreras i form av aktiva
deltagare och kön på de som deltar. Dokumentationen
ska signeras av ansvarig ledare och kunna uppvisas på
uppmaning av kommunen.
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4.5 Vuxenföreningar
Som bidragsberättigad vuxenförening har föreningen
möjlighet att hyra kommunala lokaler till en subventionerad taxa. Inget annat bidrag kan sökas av
vuxenföreningar.

Bidragets syfte och storlek
Syftet med den subventionerade taxan är att stimulera till
ökad aktivitet hos vuxna utövare. På så sätt bidra till en
meningsfull fritid för denna målgrupp.

Bidragsberättigad medlem
Vuxenföreningar kan endast få subventionerad taxa där
bidragsberättigade medlemmar deltar. Bidragsberättigad
medlem är i första hand vuxna över 20 år.

Villkor
Följande aktiviteter subventioneras inte:
o fester
o bingo
o auktioner eller annan inkomstbringande verksamhet
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Ansökningsperiod
1 feb - 1 april

Ansökningsperiod
1 feb - 1 april

4.6 Aktivitetsbidrag för pensionärsföreningar
Aktivitetsbidrag kan sökas av pensionärsföreningar för
att få ersättning för genomförda aktiviteter med seniorer
65+ eller för personer med intyg från försäkringskassan
om berättigad pension. Som bidragsberättigad pensionärsförening har du också möjlighet att hyra kommunala
lokaler till en subventionerad taxa.

Bidragets syfte och storlek
Bidraget avser att ge ett ekonomiskt stöd i proportion till
verksamhetens omfattning och avser även att täcka del
av kostnader för ledarutbildning som kan behövas för
verksamheten. Syftet med bidraget är att stimulera till
ökad aktivitet hos en äldre målgrupp och på så sätt bidra
till en meningsfull fritid för kommunens pensionärer.
Aktivitetsbidrag lämnas per bidragsberättigad aktivitet.
Summan per aktivitet är procentuell utifrån pensionärsbidragets totala summa.

Bidragsberättigad medlem
Föreningar kan endast få aktivitetsbidrag för aktiviteter
där bidragsberättigade medlemmar deltar. Bidragsberättigad medlem är minst 65 år fyllda under ansökningsåret
eller en person som är berättigad pension enligt
Försäkringskassans pensionsregler.

Villkor
• En deltagare får endast räknas en gång per dag. Den
som deltar i mer än en aktivitet per dag i samma förening
får endast räknas vid ett tillfälle.
• En aktivitet kan endast redovisas som en aktivitet
oavsett om aktiviteten genomförs i mindre grupper och
med flera ledare.
• Följande aktiviteter får föreningen inte aktivitetsbidrag
för:
o Studiecirklar
o Fester

Redovisning
Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare
ska dokumenteras. Dokumentationen ska signeras av
ansvarig ledare och ska kunna uppvisas om kommunen
ber om detta.

Bidragsberättigande aktiviteter
• Aktiviteten pågår i minst 60 minuter och innehåller en
gemensam samling och avslutning.
• En sammankomst ska omfattas av minst tre bidragsberättigade deltagare utöver ledare.
• Minst tio bidragsberättigade aktiviteter ska
genomföras och redovisas per år.
• Varje bidragsberättigad aktivitet ska vara ledarledd.
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Ansökningsperiod
1 feb - 1 april

4.7 Verksamhetsbidrag för funktionsrättsföreningar
Bidraget kan sökas av lokala funktionsrättsföreningar
som bedriver regelbunden kultur- och fritidsverksamhet
för personer med funktionsnedsättning. Som bidragsberättigad funktionsrättsförening har du också möjlighet att
hyra kommunala lokaler till en subventionerad taxa.

Bidragets syfte och storlek

Villkor

Bidraget avser att ge ett ekonomiskt stöd till funktionsrättsföreningar för verksamhet som bedrivs lokalt. Syftet
med bidraget är att tillvarata medlemmars, med bestående funktionsnedsättning, och deras närståendes intres-

• Ska genom sin verksamhetsberättelse kunna redovisa en regelbunden verksamhet för året som gått och på
vilket sätt verksamheten har gett ett mervärde för medlemmarnas och dess närståendes intressen i samhället.

sen i samhället. Verksamhetsbidraget storlek bedöms
utifrån föregående års regelbundna verksamhet där
entréfria aktiviteter som sker lokal samt aktiviteter som
riktar sig till barn och unga premieras.

• Minst tre aktiviteter på minst en timme per aktivitet
ska genomföras och redovisas per år.

Redovisning
Föreningen ska i sin ansökan redovisa antalet aktiviteter
från föregående verksamhetsår samt närvaro i form av
deltagarantal och ungefärlig ålder på de som deltar.
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Ansökningsperiod
1 feb - 1 april

4.8 Verksamhetsbidrag för kulturföreningar
Bidraget kan sökas av kulturföreningar som bevarar och
sprider konstnärliga och kulturella uttryck. Som bidragsberättigad kulturförening har du också möjlighet att hyra
kommunala lokaler till en subventionerad taxa.

Bidragets syfte och storlek
Bidraget avser att ge ett ekonomiskt stöd kopplat till
verksamhetens omfattning och därmed stimulera till ett
brett kulturliv i Norrtälje kommun. Syftet med stödet är
att underlätta och möjliggöra skapande och utåtriktad
kulturverksamhet som är öppen för allmänheten och/eller
stödja verksamhet som belyser och utvecklar Norrtälje

Villkor

kommuns kulturhistoria och kulturarv.

ska genomföras och redovisas per år.

Verksamhetsbidraget storlek bedöms utifrån föregående
års regelbundna verksamhet och omfattning där verksamhet som är öppen för allmänheten premieras.

Redovisning

• Ska genom sin verksamhetsberättelse kunna redovisa
en regelbunden verksamhet för året som gått och vilket
sätt verksamheten har uppfyllt medlemmars intressen
inom någon av konstarterna eller inom kulturarvet.
• Minst tio aktiviteter på minst en timme per aktivitet

• Föreningen ska i sin ansökan redovisa antalet aktiviteter från föregående verksamhetsår samt närvaro i form
av deltagarantal och ungefärlig ålder på deltagarna.
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4.9 Programbidrag
Bidraget kan sökas av kulturförening eller annan
arrangör för program inom konstarterna scenkonst, bildkonst, film/foto, litteratur, eller av kulturhistorisk art.

Ansökningsperiod
fyra gånger per år

Bidragets syfte och storlek
Programbidraget avser att stötta genomförandet av kulturella event för allmänheten. Det kan vara en utställning,
en konsert, en festival, en teaterföreställning, ett föredrag
på ett kulturellt tema eller liknande. Arrangemanget kan
vara ett enskilt event, en serie eller för en hel säsong eller
spelår. Syftet med bidraget är att stimulera olika aktörer
inom kulturlivet för att skapa ett större kulturellt utbud för
invånaren.

• Syftet med arrangemanget överensstämmer med
kommunens egna mål.
• Norrtälje kommuns logotyp finnas med i
marknadsföringen.

Redovisning
Villkor
• Programmet håller en god konstnärlig och arrangörsmässig kvalité.
• Programmet är tillgängligt för allmänheten och offentliggörs samt utannonseras på lämpligt sätt.
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• Ansökan ska innehålla uppgifter om planerad
verksamhet samt en kalkyl över beräknade kostnader
och intäkter.
• När programmet har genomförts ska en fullständig
redovisning skickas in till kultur- och fritidskontoret.

Ansökningsperiod
15 aug - 15 sep

4.10 Anläggningsbidrag för kulturföreningar
Bidraget kan sökas av bidragsberättigade kulturföreningar för att driva, underhålla och bevara ägd eller
arrenderad anläggning.

Bidragets syfte och storlek
Bidraget avser att stötta föreningar med egen eller
arrenderad anläggning genom en grundersättning för
anläggningens driftkostnader samt för utveckling av sin
verksamhet i form av investering. Syftet med bidraget r
att värna om föreningsdrivna anläggningar och på så vis
tillgängliggöra Norrtälje kommuns kulturhistoria och kulturarv för allmänheten.
Anläggningsbidraget är uppdelat i två delar:
Driftbidrag: Avser att täcka en del av föreningens
löpande kostnader. Bidragets storlek baseras på anläggningens ytor samt driftskostnader för föregående år.
Investeringsbidrag: Avser att främja utveckling av föreningsverksamheten och bidraget täcker 2/3 delar av
ansökt och godkänd investering. Innestående och icke
använt bidrag försvårar möjligheten till nytt investeringsbidrag.

Villkor
• Har ett stort kulturellt värde i kommunen.
• Har en verksamhet som regelbundet når en bred
målgrupp.

Redovisning
• Föreningen ska vid begäran från kommunen inkomma
med handlingar som styrker driftskostnader i samband
med ansökan.
• Föreningen ska i sin ansökan redovisa antalet
aktiviteter från föregående verksamhetsår.
• Kvitton och fakturor kopplat till godkänt bidrag ska
kunna uppvisas på begäran av kommunen.

Driftskostnader:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kallhyra
Värme och el
Försäkringar
Vatten och avlopp
Renhållning
Larm
Ränta för lån
Underhåll
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Ansökningsperiod
15 aug - 15 sep

4.11 Anläggningsbidrag för samlingslokalhållande föreningar
Bidraget kan sökas av bidragsberättigade samlingslokalhållande föreningar för att underhålla, utveckla och driva
ägd eller arrenderad anläggning.

Bidragets syfte och storlek
Bidraget avser att stötta föreningar med egen eller
arrenderad anläggning genom en grundersättning för
anläggningens driftkostnader samt för utveckling av sin
verksamhet i form av investering. Syftet med bidraget är
att bidra till en öppen, demokratisk och geografiskt tillgänglig mötesplats för allmänheten.
Anläggningsbidraget är uppdelat i två delar:
Driftbidrag: Avser att täcka en del av föreningens
löpande kostnader. Bidragets storlek baseras på anläggningens ytor samt driftskostnader för föregående år.
Investeringsbidrag: Avser att främja utveckling av
föreningsverksamheten och bidraget täcker 2/3 delar av
ansökt och godkänd investering. Innestående och icke
använt bidrag försvårar möjligheten till nytt investeringsbidrag.

Driftskostnader
•
•
•
•
•
•

Kallhyra
Värme och el
Försäkringar
Vatten och avlopp
Renhållning
Larm

• Ränta för lån
• Underhåll
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Villkor
• Opartiskt upplåter samlingslokaler för föreningslivet
på rimliga villkor.
• Bedriver en regelbunden verksamhet vid minst 20
tillfällen per år.
• Står till förfogande för uthyrning till allmänheten.
(Lokal som endast används av en hyresgäst eller för den
egna verksamheten räknas inte som samlingslokal.)

Redovisning
• Föreningen ska vid begäran från kommunen inkomma
med handlingar som styrker driftskostnader i samband
med ansökan.
• Föreningen ska i sin ansökan redovisa antalet
aktiviteter från föregående verksamhetsår.
• Kvitton och fakturor kopplat till godkänt bidrag ska
kunna uppvisas på begäran av kommunen.

Ansökningsperiod
året runt. Svar ges
inom 14 dagar.

4.12 Snabb peng för engagerade ungdomar
Stipendiet kan sökas av ungdomar 15-23 år som vill
skapa ett projekt som är alkohol- samt drogfritt och som
genomförs av ungdomar för andra ungdomar. Såväl
enskilda ungdomar som grupper och nätverk kan söka.

Bidragets syfte och storlek
Snabb peng är ett ungdomsstipendium som ska stödja
ungdomars initiativ till tillfälliga projekt som riktar sig till
andra ungdomar. Det ska äga rum eller kunna kopplas
till annan aktivitet i kommunen. Syftet med stipendiet är
att stimulera ungdomars vilja till eget skapande, aktivitet
och arrangörskap och på så sätt bidra till att fler ungdomar engagerar sig i projekt som ger ett mervärde till
kommunens invånare. Stipendiet utgår med maximalt
5 000 kronor per projekt.

Villkor
• För den som är mellan 15-23 år och bor i Norrtälje
kommun.
• För den som vill skapa ett projekt som är helt drogfritt
och som genomförs av ungdomar för andra ungdomar.
• Projektet ska vara ideellt och inte i syfte att tjäna
pengar för egen del.

Redovisning
• I ansökan anges projektplan samt ekonomisk kalkyl.
• Efter avslutat projekt lämnas en redovisning av
projektet på särskild blankett.
• Projektansvarig kan bli återbetalningsskyldig om projektet markant skiljer sig från ursprunglig projektplan.
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4.13 Stipendium för barn- och ungdomsföreningar

Ansökningsperiod
1 feb - 1 april

Stipendiet kan sökas av alla bidragsberättigade barnoch ungdomsföreningar i Norrtälje kommun.

Bidragets syfte och storlek
Syftet med barn- och ungdomsstipendiet är att premiera
föreningar där verksamheten genomsyras av gott kamratskap, social fostran samt ger kommunens barn och
unga en meningsfull fritid.
Stipendiet består av ett kontantbelopp vars storlek
beslutas av nämnden.

Villkor
• Nominering kan ske av egen eller annan förening alternativ sektion.
• Endast bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar kan tilldelas stipendiet. Ledamot i Norrtälje
kultur och fritidsnämnd har rätt att nominera organisationer.
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Redovisning
• I ansökan anges en redovisning av föreningsverksamhet som lever upp till stipendiets syfte, gott
kamratskap, social fostran samt en meningsfull fritid.

Ansökningsperiod
1 feb - 1 april

4.14 Kulturstipendium
Stipendiet kan sökas av den som studerar, verkar eller
planerar ett projekt inom bildkonst, teater, dans, scenkonst, film, foto, illustration, konsthantverk, musik eller
litteratur.

Stipendiets syfte och storlek
Kulturstipendiets syfte är att stimulera kulturbärarens vilja till eget skapande samt aktivitet och på så sätt skapa
en bredare bas av kulturutövare i Norrtälje kommun.
Kulturstipendiet är uppdelat i två delar:
Arbetsstipendium: för den som har påbörjat sin utbildning eller för den som är verksam i Norrtälje kommun
inom något av ovan nämnda områden.
Projektstipendium: för dig som har kommande projekt
inom något av ovan angivna områdena.
Stipendiet består av ett kontantbelopp vars storlek
beslutas av nämnden.

Villkor
• Nominering kan ske av den nominerde personlingen
eller av annan person.
• Endast för den som är eller har varit mantalsskriven i
Norrtälje kommun.
• Inte fått Norrtälje kommuns kulturstipendium under
de senast åren.

Redovisning
• I ansökan anges en redovisning som uppfyller studier
eller verksamhet kopplat till bildkonst, teater, dans, scenkonst, film, foto, illustration, konsthantverk, musik eller
litteratur.
• Kultur- och fritidsnämnden vill att du återredovisar
ditt arbete/projekt vid följande års stipendieutdelning.
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4.15 Kulturpris
Stipendiet kan sökas av den som är utbildad inom ett
konstnärligt yrke eller har dokumenterad erfarenhet inom
bildkonst, teater, dans, scenkonst, film, foto, illustration,
konsthantverk, musik eller litteratur.

Ansökningsperiod
1 feb - 1 april

Stipendiets syfte och storlek
Kulturstipendiets syfte är att premiera betydelsefulla insatser i Norrtälje kommuns kulturliv.
Stipendiet består av diplom, statyett och ett kontantbelopp vars storlek beslutas av nämnden.

Villkor
• Nominering kan ske av dig personligen eller av
annan person.
• Endast för dig som är eller har varit mantalsskriven i
Norrtälje kommun.
• Har varit verksam i Norrtälje kommun det
senaste året.
• Kultur- och fritidsnämnden och nämndledamot kan
också nominera enligt kriterierna ovan.
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Redovisning
• I ansökan motiveras nomineringen.

4.16 Årets eldsjäl
Stipendiet kan sökas av eller för eldsjälar inom
föreningslivet som genom stort ideellt engagemang,
kunnighet och uppoffring bidragit till ett rikt föreningsliv i
Norrtälje kommun.

Ansökningsperiod
1 feb - 1 april

Stipendiets syfte och storlek
Utmärkelsens syfte är att uppmärksamma enskild person
eller personer som på ett betydande sätt har bidragit till
en meningsfull fritid för Norrtälje kommuns invånare.
Stipendiet består av ett kontantbelopp vars storlek
beslutas av nämnden.

Villkor
• Nominering kan ske av eldsjälen personligen eller
av annan person.
• Endast för dem som är eller har varit mantalsskriven i Norrtälje kommun.

Redovisning
• I ansökan motiveras nomineringen.
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4.17 Jubileumsbidrag
Kultur- och fritidsnämnden uppvaktar föreningar när de
fyller 25, 50, 75 eller 100 år och därefter var 25:e år.

Stipendiets syfte och storlek
Bidraget avser att stimulera och premiera bidragsberättigade föreningars långvariga verksamhet i Norrtälje
kommun.
Bidrag enligt följande jubileum:

25-års jubileum

3 000 kronor

50-års jubileum

5 000 kronor

75-års jubileum

7 500 kronor

100-års jubileum eller mer

10 000 kronor

Villkor
• Endast bidragsberättigad förening kan ta del av Jubileumsbidraget.
• Uppvaktning sker under förutsättning att föreningen
skickar en skriftlig inbjudan till kultur- och fritidsnämnden
senast fyra veckor före jubileet.
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Ansökningsperiod
året runt
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