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Sök pengar för sommarlovsaktiviteter
Det finns bidrag att söka för att ordna kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn
och unga i Mölndal. Under 2017 kan föreningar och organisationer i samverkan
med kommunen göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6–15 år att delta i
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Mölndals stad har möjlighet att få upp till 650
000 kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF). Föreningar, organisationer och avdelningar i Mölndals stad kan ansöka
om bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen för att ordna gratis
sommarlovsaktiviteter. Föreningar och organisationer som inte finns i kommunens
föreningsregister men ändå vill samverka kring sommarlov för barn och unga 2017
uppmuntras kontakta Therése Hognert, se kontaktuppgifter nedan.

Kriterier för bidraget






ska möjliggöra möten över sociala gränser.
vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år (den planerade
verksamheten måste inte vända sig till hela åldersspannet)
ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och
skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och
deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som
deltar i aktiviteterna.

aktiviteterna ska finnas med i kultur- och fritidsförvaltningens
sommarlovsprogram samt i evenemangskalendern på molndal.se Underlag lämnas
in senast 8 maj. Aktiviteterna ska genomföras under perioden 16 juni - 20 augusti.

Besöksadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal
Telefon: 031-315 10 00 E-post: kulturfritid@molndal.se

Dessutom ska aktiviteterna som erbjuds vara öppna för alla (föranmälan kan
användas vid behov). Det är inte möjligt att söka pengar för aktiviteter som i
huvudsak riktar sig till egna medlemmar.

Infokväll 4 april
Vill du ha hjälp med ansökan eller få svar på frågor är du välkommen på Öppet
hus på Mötesplats Fässberg (Fässbergsskolan H-huset, Frejagatan 5) den 4 april kl.
17:30-19:30.

Sista ansökningsdag 16 april
Ansökan ska vara kultur -och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 16 april.
Alla ansökningar prövas individuellt efter att ansökningstiden gått ut.
Bidragsbesked lämnas senast 2017-04-28. Tänk på att det totala bidraget som
Mölndals stad har beviljats är 650 000:- Samverkan uppmuntras.

Redovisning och utbetalning
Efter avslutad aktivitet ska en redovisning göras till Kultur-och fritidsförvaltningen
som i sin tur återrapportera till MUCF. Redovisningen ska lämnas senast 2017-0901. I redovisningen ska det bland annat framgå: vilka aktiviteter som har
genomförts, antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i
sommarlovsaktiviteterna, effekter av sommarlovsaktiviteterna och särskilt
effekterna för barn från ekonomiskt utsatta familjer.
Beviljade medel betalas ut i efterskott till förvaltningar inom staden och till
föreningar betalas hälften av de beviljade pengarna ut i förskott och resterande del
betalas ut när redovisning av aktivitet och budget godkänts. För att kunna få
pengar behöver vi kvitton och fakturakopior för samtliga inköp och om
löneersättning ska betalas ut måste fullständiga verifikationer på löneutbetalningar
lämnas in.
Frågor om ansökningar och bidraget besvaras av Therése Hognert, e-post:
therese.hognert@molndal.se, telefon: 0768-984522.
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