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Utvecklingsstöd
Ändamål
Ge möjlighet för ideella föreningen att söka stöd för att bibehålla, stärka
eller utveckla verksamheten.
Villkor
 Föreningen ska uppfylla kraven för en registrerad förening.
 Stöd ges till projekt som är avsett att genomföras och avslutas inom
en given tidsram.
 Ansökan ska ha inkommit innan projektet genomförs.
 Kommunen prioriterar dessa områden (utan inbördes rangordning):
o Projekt som stimulerar föreningarna till fler
aktiviteter för barn och ungdomar (7-20 år)
eller äldre personer (65 år eller äldre).
o Projekt till ledarutbildning/ledarutveckling så
kvaliteten i verksamheten kan höjas.
o Projekt som utvecklar föreningsverksamheten.
o Projekt som stimulerar föreningarna att arbeta
med integrering av personer med
funktionsnedsättning och föreningar som
startar nya verksamheter för denna grupp.
o Projekt som bidrar till mer jämlika och
jämställda föreningsverksamheter.
o Särskild verksamhet som fångar upp
ungdomar utanför föreningslivet.
o Skolsamverkan.
Stöd
 Stödets storlek beslutas av kommunstyrelsen.
 Stödet ersätter ej föreningens egna arbete.
Ansökan/Redovisning
 Ansökan görs via blanketten ”Ansökan - utvecklingsstöd”.
Kommunen hjälper gärna till med att utforma er ansökan efter
dialog.
 Komplett ifylld ansökan görs via webben www.skurup.se/forening
eller skickas till Skurups kommun senast den 30 april och den 31
oktober.
 Stödet redovisas efter projektets slut dock senast15 december, ej
uthämtat stöd är förverkat.
 Redovisningen görs via blanketten ”Redovisning - utvecklingsstöd”.
Till redovisningen ska styrkta kopior av verifikationer för kostnader
bifogas.
 Utbetalning av stöd sker efter redovisning av projektet. Detta så
länge inget annat avtalas.
Övrigt
 Vid fördelning av utvecklingsstöd sker en sammantagen bedömning
av inkomna ansökningar.
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Uppföljning
Skurups kommun genomför årlig uppföljning av utvecklingsstöden. Skurups
kommun kan komma att kontrollera ett pågående eller under året avslutat
projekt.

