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Inledning
Med anledning av det höga antal av nyanlända som har kommit till Gullspångs kommun finns
det ett ökat behov av att på ett konstruktivt och engagerande sätt arbeta med integration. I det
arbetet krävs insatser från samtliga av samhällets aktörer. En viktig aktör är de ideella
föreningarna som genom sina aktiviteter skapar arenor där människor med olika kulturell
bakgrund kan mötas, vilket främjar integrationsprocessen. För att uppmuntra initiativ till
aktiviteter möjliggör nu kommunen för ideella föreningar att ansöka om ekonomiskt bidrag för
integrationsfrämjande projekt.

Syfte
Skapa förutsättningar för en kvalitativ och effektiv integrationsprocess genom att möjliggöra för
ideella föreningar att ansöka om ekonomiskt bidrag för integrationsfrämjande projekt.

Urval
Varje inkommen ansökan bedöms mot nedanstående definition av integrationsfrämjande
projekt, krav och urvalskriterier.
Definition
Ett projekt ska innehålla aktiviteter som skapar förutsättningar till möten mellan nyanlända och
det svenska samhället.
Krav
o Projektets aktiviteter ska vara öppna för alla som vill delta.
o Projektets aktiviteter ska hållas i lämpliga och drogfria miljöer.
o Projektets aktiviteter ska geografiskt ske inom Gullspångs kommun.
Urvalskriterier
o Projekt som på olika sätt planerar att samarbeta/samverka med andra parter kommer
prioriteras.
o Projekt vars aktiviteter bedöms rikta sig till en bred målgrupp kommer prioriteras.

Ansökan
Kommunen har budgeterat 200 000 kronor till projektmedel. Ansökan kan ske löpande.
Ansökan kan gälla aktiviteter 2016. Beviljade medel utbetalas under 2016.
Ansökan ska innehålla följande punkter:
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o En kort beskrivning av projektet. Motivera varför det främjar integration.
o Projektets syfte och mål på kort och lång sikt.
o Målgrupper för projektet.
o Tidsplan
o Budget
Villkor
o
o

o
o
o
o

o

o
o
o

Endast föreningar får ansöka om projektstöd.
Om projektet ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan kan det
innebära att delar av eller hela bidraget kan komma att återkrävas.
Återbetalningsskyldighet gäller även om det finns pengar kvar efter projekts slut.
Retroaktiva bidrag beviljas inte.
Projektet ska rikta sig till personer boende i Gullspångs kommun.
Stödet utgår inte för projekt som kan uppfattas som odemokratiska eller kränkande.
Stödet betalas ut under året till dess att avsatta medel är slut. Inkommer fler ansökningar
än vad medlen räcker till ska hänsyn tas till i vilken turordning ansökningarna inkom till
kommunen och om förening tidigare fått stöd.
Projektansökningar får göras i samarbete mellan flera parter. Dock ska det alltid finnas
en person som är ytterst ansvarig för projektet och som även är dess kontaktperson emot
kommunen.
Bidraget har ett maxbelopp om 10 000 kr.
Ansökan ska göras på avsedd blankett.
Redovisning av projektet ska göras på avsedd blankett. Blanketten ska skickas till
kommunen senast två månader efter avslutat projekt.

Kontaktuppgifter
Ansökansblanketten ska skickas via post till adressen:
Gullspångs kommun
Att: integrationsprojekt 2016
Box 80
548 22 Hova
Eller via e-post till:
info@gullspang.se
Blanketten finns att hitta på kommunens hemsida eller så går den att hämta på
kommunledningskontoret i Hova.
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