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Bakgrund

Via ett sponsringsavtal under år 2021 har Lekebergs kommun upplåtit rättigheterna
till namnet på idrottshallen vid Hidinge skola. Namnet är ”Best Arena”.
Sponsormedlen på 75 000 kr per år ska användas till att stärka föreningslivet i
Lekebergs kommun.

Vem kan söka?

Föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet i Lekebergs kommun kan söka.
Föreningen ska ha stadgar, styrelse och organisationsnummer samt ha sitt säte i
Lekebergs kommun.
Föreningen ska uppfylla kommunens villkor för bidrag och ställa sig bakom de
gemensamma värderingarna som bygger på Barnkonventionen och på FN:s
deklaration om mänskliga rättigheter.

Hur och när söker man?

Föreningen ansöker om utvecklingsbidrag genom att använda blankett som finns på
kommunens hemsida. Sista ansökningsdag är 1 mars.

Vad kan man söka för?

Det föreningen söker bidrag för ska fokusera på utveckling av den egna
verksamheten. Det kan handla om satsningar som har som mål att ge långsiktiga och
hållbara effekter, samverkan med andra eller utbildning. Bidrag kan beviljas för
enstaka arrangemang/evenemang men dessa ska då vara speciella och/eller
nyskapande eller ha en tydlig uppmärksamhetseffekt för föreningen och kommunen.
Det går inte att söka enbart för inköp av material.
Aktivitet/verksamhet för barn och unga prioriteras.

Hur mycket kan man söka?

Föreningen kan söka valfritt belopp upp till 75 000 kr. Bidraget bestäms efter
bedömning av varje ansökan.
I ansökan ska framgå hur föreningen avser finansiera projektet om inte hela det sökta
beloppet beviljas.

Handläggnings- och beslutsprocess

Handläggare är tjänsteperson på kultur- och fritidsavdelningen som bedömer
ansökningarna samt motiverar och föreslår en fördelning samt eventuella avslag.
Därefter tas beslut i kommunstyrelsen.
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Om utvecklingsprojektet ställs in ska hela utvecklingsbidraget återbetalas. Bidrag kan
inte sökas för redan genomförda projekt.
I samband med marknadsföring ska det framgå att Lekebergs kommun är
bidragsgivare.
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