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Bidragsansökan

Anvisningar för ansökan om bidrag till folkhälsoinsatser
Stöd ges till folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Svenljunga kommun.

-

Testa nya idéer som gynnar invånare i Svenljunga kommun

-

Förstärka eller komplettera rådande insatser (medel kan inte fås för det som ingår i ordinarie
verksamhet)

Arbetet bedrivs lämpligen i projektform under 12 månader med möjlighet till förlängning med 12 månader.

Prioritering görs för projekt som:
-

Brottsförebyggande och trygghetsskapande

-

Minskad droganvändning och utvecklat föräldrastöd

-

Delaktighet och inflytande

-

Kost och fysisk aktivitet

Folkhälsomedel kan exempelvis användas till kampanjer, temadagar och föreläsningar.

Projektbeskrivningen behöver ha följande innehåll






Kontaktperson
Bakgrund till projektet, mål, målgrupp, metod för genomförande.
Samverkande parter och tänkt integrering i ordinarie verksamhet efter avslutad projekttid.
Beloppet ni ansöker om och projektets tid (start och slut), samt total budget för verksamheten (kommunbidrag,
övriga finansiärer, etc.)
Uppföljning - hur resultatet skall beskrivas, mätas, värderas eller följas upp i förhållande till mål/en

Ansökan
Ansökningarna ska vara inskickade senast 28 februari. Förslagen tas upp för diskussion och beslut i
Folkhälsorådet. Beviljade förslag läggs in i folkhälsans verksamhetsplan för det kommande året.
Använd gärna bifogad blankett.
Ekonomisk redovisning och uppföljning/utvärdering för beviljade medel skall inlämnas senast två månader efter avslutat
projekt. I uppföljningen/utvärderingen ska det framgå hur många kvinnor respektive män som deltagit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanslienheten, Emelie Risbeck
Telefon 0325-183 15
E-post emelie.risbeck@svenljunga.se

Bidragsmall för ansökan om bidrag till folkhälsoinsatser
Projektets namn …………………………………………………………………………………………………………………….
Projektledare/kontaktperson……………………………………………………………………………………………………
Bakgrund till projektet ...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mål……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Målgrupp……………………………………………………………………………………………………………………………….
Metod för genomförande ………………….………………………………….........................………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hur planerar ni att integrera projektet i ordinarie verksamhet efter avslutad projektid?
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
Projektets tid (start och slut)……………………………………………………………………………………………………
Beloppet ni ansöker om och vad det ska användas till (bifoga preliminär budget)
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………
Uppföljning, dvs. hur resultatet skall beskrivas, mätas, värderas eller följas upp i förhållande
till mål/en
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ansökan sänds till:
Emelie Risbeck
Folkhälsostrateg

