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Arvsfondens lokalstöd
Ideella föreningar kan få stöd för den del av kostnaderna för inköp, ny-, om- och
tillbyggnad av lokaler och anläggningar som krävs för att föreningen ska kunna
genomföra en nyskapande och utvecklande verksamhet. Det räcker att
verksamheten som ska bedrivas är nyskapande på orten.

Vem kan få stöd
Endast ideella föreningar beviljas lokalstöd. Föreningen ska ha funnits i minst två
år.

Krav på projektet
Följande krav måste vara uppfyllda för att du ska beviljas lokalstöd:
Verksamheten måste vara nyskapande och utvecklande
Med nyskapande verksamhet menas att föreningen måste ha utvecklat en ny idé
eller verksamhet, som tydligt skiljer sig från den ordinarie verksamheten, som man
vill pröva och som kräver en förändring av lokalen eller anläggningen för att kunna
genomföras. Med nyskapande verksamhet kan också menas att involvera en ny
målgrupp.
Verksamheten ska som huvudregel vara nyskapande på orten.
Ett exempel på vad som kan vara nyskapande kan du se i en film om Färjestads
ridklubb som fick lokalstöd från Arvsfonden för att kunna bedriva
ridlekis. Ridklubben hade redan en fungerande ridverksamhet för äldre ungdomar.
När de ville starta en verksamhet för de allra minsta krävdes ombyggnation av
anläggningen. Detta betraktades av Arvsfonden som tillräckligt nyskapande för att
kunna bevilja stöd.
Se filmen här
Minst en av Arvsfondens målgrupper måste vara delaktig
Minst en av Arvsfondens målgrupper - barn, ungdomar, och personer med
funktionsnedsättning - måste medverka i hela projektet. I ansökan måste det
tydligt framgå hur målgruppen är delaktig, från planering, till genomförande.
Plan för överlevnad
Sökande förening/organisation som beviljats stöd förbinder sig att använda lokalen
eller anläggningen under minst 10 år för det ändamål som låg till grund för
beslutet. Stödet är förenat med villkor om återbetalning om verksamheten
förändras.
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Krav på lokalen
Den förening som söker stöd ska kunna uppvisa äganderätts- eller lagfartsbevis för
fastigheten. Om fastigheten innehas med nyttjanderätt får den tiden inte understiga
10 år. Lokalen ska också som huvudregel vara, eller bli ,tillgänglig och anpassad för
personer med funktionsnedsättning.
Den förening som beviljats stöd förbinder sig att hyresfritt eller till självkostnadspris
upplåta lokalen till annan verksamhet av ideell karaktär, om det kan ske utan att
det väsentligt inkräktar på den egna verksamheten.
Finansiering och genomförande
I ansökan ska föreningen redovisa dels syfte med den nya verksamheten och dels
metod för projektets genomförande. Ni ska även redovisa eventuella
samarbetspartners eller andra aktörer i projektet och beskriva deras roll i
samarbetet.
Lokalstöd utgår endast för en del av totalkostnaden för lokaler och
anläggningar. Föreningen måste själv bidra med en egen insats. Den kan bestå av
kontanta medel och/eller eget ideellt arbete.
Stöd ur fonden får aldrig innebära att kostnader för offentlig verksamhet överförs till
Allmänna arvsfonden.

Uppföljning av lokal- och anläggningsstöd
Uppföljning sker efter 4 år och efter 10 år.

Vi ger inte stöd till:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enskilda personer
Företag
Offentliga huvudmän
Ordinarie underhåll av lokalen eller anläggningen, exempelvis byte av
värmesystem, omläggning av tak, målningsarbeten med mera.
Utbyggnad av till exempel omklädningsrum eller samlingslokal enbart på grund av
ökat medlemsantal.
Enbart handikappanpassning av lokaler.
Lös utrustning eller inventarier, till exempel möbler eller vitvaror.
Administrationskostnader såsom kostnader för bygglov, anslutning till kommunalt
vatten och avlopp, eller arkitektkostnader.

Handläggare för lokalstöd
Lise-Lotte Norén
Telefon: 08-700 07 96
Andreas Pierrou
Telefon: 08-700 07 92
Maria Gasch
Telefon: 08-700 06 08

Nästa steg: Så ansöker du »»

UPPDATERAD 2012-12-19

http://www.arvsfonden.se/Pages/SectionSubPage____38122.aspx?mode=print

2013-03-19

