ANSÖKAN om anläggningsbidrag
Kultur- och fritidsavdelningen
Föreningens namn
Adress, postnummer och postadress
E-post

Telefon

Ansvarig uppgiftslämnare

Bankgiro/konto i bank

Bidrag beviljas till föreningar som äger och driver idrotts- och sportanläggning enlig följande:
Gräsplan: Matcharena (förbundsspel)
Inklusive friidrottsanläggning

25 000 kr
5 000 kr

Övriga gräsplaner (11 manna)

10 000 kr

Grusplan (11 manna)

3 000 kr

Grusplan och gräsplan (7 manna)

3 000 kr

Isbanor utan sarg

5 000 kr

Isbanor med sarg

10 000 kr

Isbanor med belysning. Ange antal

x 5 000 kr

Elljusspår. Antal kilometer

x 2 500 kr (max 5 km)

Skidspår utan belysning. Preparerade antal kilometer

x 500 kr

Tillägg för spår med kombinerat skate- och klassiskt spår. Antal kilometer
Bidrag för eget kansli

5 000 kr

Tennisbana, asfalt

1 000 kr

Tennisbana, massa

3 000 kr

Golfbana, antal hål

x 3 000 kr

x 250 kr

Anläggning som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Ange:
Specialanläggningar enligt särskild prövning av barn-, kultur- och utbidlningsnämnden:
Bangolfanläggning. Antal hål
Slalombacke. Längd
Discogolfanläggning. Antal hål
Motoranläggning. Typ av anläggning
Ridsportanläggning. Typ av anläggning
Hundsportanläggning. Typ av anläggning
Boulebana
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Paintbollbana
BMX-bana
●
●

Förening som äger idrotts- eller sportanläggning ska årligen, senast den 30 november
lämna in bidragsansökan.
Efter årsmötet skickas kassarapport samt kostnadsberäkning till årets slut in till kulturoch fritidsavdelningen.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens möjligheter att tillämpa normerna kan dock begränsas av den av kommunfullmäktige anvisade medelsramen.
Spara

Skriv ut

DRIFTSSTÖD TILL FÖRENINGAR MED EGNA IDROTTSANLÄGGNINGAR
Varför finns stödet?
Driftstödet är till för att ge ekonomiskt stöd till idrotts-, frilufts- och motsvarande organisationer inom kommunen. Stödet avser att täcka del av
skötsel- och driftskostnad av föreningsägda anläggningar. Stödets storlek
revideras årligen av barn-, kultur- och utbildningsnämnden.
Vilka kan söka?
Stödet kan sökas av föreningar verksamma i Strömsunds kommun och registrerade i Strömsunds kommuns föreningsregister.
Villkor
Stöd beviljas till idrotts- och friluftsanläggningar. Föreningen ska svara för
att anläggningen hålls i gott skick och är driftsäker och dopingfri.
Lokalen/anläggningen ska opartiskt, i skälig omfattning/villkor upplåtas
till på orten verksam organisation eller grupp med organiserad verksamhet samt åt enskilda.
Föreningen är skyldig att underkasta sig den kontroll av arbetenas utförande och bidragens användning som barn-, kultur- och utbildningsnämnden anser är nödvändigt.
Följande anläggningar kan föreningen söka stöd till:
Fotbollsplaner
Gräsplan: Matcharena (förbundsseriespel) 20 000 kr tillägg för friidrottsanläggningar: 5 000 kr
Övriga gräsplaner (11-manna): 10 000 kr
Grusplan: 11-manna: 3 000 kr
Grusplan och gräsplan 7-manna och övriga planer: 3 000 kr
Isbanor
Utan sarg: 5 000 kr
Med sarg: 10 000 kr
Belysning (med sarg): 5 000 kr
Belysning (utan sarg): 5 000 kr.
Elljusspår
Bidrag per km: 2 500 kr

Skidspår utan belysning
Bidrag per km: 500 kr
Tillägg för skate kombinerat med klassiskt spår per km: 250 kr
Barn-, kultur och utbildningsnämnden beviljar stöd till elljusspår upp till
5 km och totalt 2 elljusspår per förening. Undantag från detta prövas av
barn-, kultur- och tbildningsnämnden.
Kansli
Till förening med eget kansli: 5 000 kr
Tennisbanor
Asfaltbana: 1 000 kr
Massabana: 3 000 kr
Golfanläggningar
Bidrag per hål: 3 000 kr/hål
Anläggningar som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning
erhåller extra bidrag med 5 000 kr per anläggning. (Tillgängligheten ska
styrkas och kommer att kontrolleras)
Specialanläggningar enligt särskild prövning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bangolfanläggningar
Slalombackar
Discgolfanläggningar
Motoranläggningar
Ridsportanläggningar
Hundsportanläggningar
Boulebanor
Paintbollbanor
BMX-banor

Föreningar som erhåller bidrag för anläggningar får även ökat kommunalt LOK-stöd med 10 kr extra per person som deltagit.(Betalas ut automatisk utifrån inskickade LOK-stödsredovisningar)
Kontroll
Under året kan kontroller genomföras av de sommar- respektive vinteranläggningar som beviljats driftsstöd för året. Personal från kultur- och fritidsavdelningen kontrollerar att nödvändigt underhåll har gjorts.

Hur söker jag?
Ansökan görs en gång per år. Ansökningsblanketten finns i Strömsunds
kommuns blankettarkiv, under drift-stöd.
Ansökan görs senast den 30 november och avser nästkommande kalenderår.
När betalas pengarna ut?
Utbetalning av beviljat stöd görs under januari månad.
Vart vänder jag mig för mer information?
Ta gärna kontakt med kultur- och fritidsavdelningen om du har frågor och
funderingar om stödet.
Telefon: 0670-162 95
E-post: lars-eric.bergman@stromsund.se
Vart skickar jag ansökan?
Ansökan skickas till:
Strömsunds kommun
Kultur- och fritidsavdelningen
Box 500
833 24 Strömsund

