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Inledning
Investeringsbidraget ska ses som ett komplement till kommunens årliga föreningsbidrag som
föreningar kan ansöka om för investeringar i anläggningar och lokaler, inventarier samt
utrustning. Alltså kostnader som inte är bidragsberättigade i det årliga föreningsbidraget.
Summan pengar som kommunen avsätter för investeringsbidrag varierar från år till år. Detta då
bidraget utgörs av de pengar som blir över från budgeten för det årliga föreningsbidraget, efter
att det har fördelats ut till föreningarna.

Bidragsbeskrivning och bidragsvillkor
Investeringsbidraget riktar sig mot ideella föreningar som bedriver ungdomsverksamhet.
1. Beroende på hur mycket pengar ansökan avser hanteras den på två olika sätt:
a. Ansökningar avseende ett bidragsbelopp upp till 30 % av investeringskostnaden

eller högst 50 000 kr. ska skickas innan före den 31 mars. Vid godkänd ansökan
utbetalas bidraget innevarande år.
b. Ansökningar avseende ett högre belopp än 50 000 kr. ska skickas in före den 31
mars. Vid godkänd ansökan utbetalas bidraget kommande år.
2. Ansökan ska göras på avsedd blankett tillhandahållen av kommunen.
3. Investeringsansökningar som förväntas medföra sänkta omkostnader för föreningen kommer
att prioriteras.
4. Det utbetalda investerings bidraget ska, om möjlighet finns, direktavskrivas i föreningens
resultaträkning samma år som bidraget utbetalas.
5. Vid investeringsansökningar för om- och tillbyggnader av anläggningar och lokaler ska
föreningen också ansöka om bidrag från en eller flera andra organisationer och myndigheter.
Detta ska kunna styrkas skriftligen.
6. I ansökan ska föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse, balans- och
resultatrapport, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll) bifogas. Om den aktuella
årsredovisningen i en annan ansökan redan skickats in till kommunen behövs detta inte
upprepas.
7. Investeringsansökan 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.
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8. Finns det medel kvar i budgeten för föreningsbidrag efter den 31 mars kan ansökningar
hanteras löpande under året.
9. Sista ansökningsdatumet när ansökan ska vara kommunen tillhanda är den 31 mars.

Ansökan
Ansökansblanketten via post ska skickas till adressen:
Gullspångs kommun
Att: investeringsbidrag
Box 80
548 22 Hova
Via e-post till info@gullspang.se . Skriv investeringsbidrag i ämnesråden .
Ansökningsblanketten finns att hitta på kommunens hemsida eller så går den att hämtas ut på
kommunledningskontoret i Hova, Torg gatan 19, 548 22 Hova.
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