Varför Tillsammans?
•
•
•
•
•
•
•

för att fira och förstå platsernas gemensamma historia.
för att skapa en långsiktig känsla för våra likheter och olikheter.
för att lära känna varandra bättre. Umgås över kommun- och generationsgränser…
för att stärka eller skapa ny samverkan och samarbeten.
bygga broar mellan föreningslivet, näringsliv och invånarna
för att vara intressantare för andra att uppleva och besöka.
för att ha kul tillsammans.

Stadskamper!
Vi behöver föreningarnas hjälp!
Juni – september 2018
Gå o promenera
Kämpa
Föreningskamp
Leka
…?
Tidigare stadskamper mellan Nora och Lindesberg
1941 Försavarsobligationer
1941 Riksmarschen
1951 Allmänkunskap
1951 Fotbollsmatch politiker

Yes, vi fixar det!

Kontakta Elin Sörman
elin.sorman@nora.se

Här finns även en länk till
http://svenskbidragsformedling.se/lankar/
Där hittat man länkar till fonder som delar ut bidrag och stipendier
och på biblioteket finns det böcker samt en databas Global Grant där
man också kan söka efter olika fonder.

https://bergslagsbibblan.se/web/arena/global-grant-fonder-och-stipendier

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun
Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 201510-14 § 119 att gälla från 2016-01-01 – tillsvidare, revideras under kommande
mandatperiod.
http://kommun.nora.se/download/18.7a7c1e1a151abe0dc6ee4a/1452249831504/Bidragsregler+f%C3%B6r+ku
ltur+och+fritid.pdf

Föreningsbidrag socialtjänsten
Ekonomiskt stöd till föreningar som riktar sig till personer med
funktionsnedsättningar och äldre samt till föreningar som kompletterar
socialtjänstens område.
Använd blankett "Socialtjänstens föreningsbidrag”
Sista ansökningsdag är 31/3

Kommunen vill med sina olika stödformer i första hand gynna
verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 3-20 år.

5.1 Aktivitetsbidrag : Sista dag för HT2017 är 25:e februari

5.2 Driftsbidrag: Syftet med driftsbidraget är att ge ekonomiskt stöd till föreningar som
sköter driften av ägd eller långtidsarrenderad anläggning eller som på uppdrag av
kommunen utför hel eller delvis skötsel av kommunalt ägd anläggning. Separata avtal för
föreningsdrivna anläggningar kan skrivas.

Sista ansökningsdag är 31/3

5.3 Ungt Initiativ Ungt initiativ är ett stipendium från Nora kommun
som är riktat till ungdomar som vill genomföra utåtriktade kulturoch/eller fritidsarrangemang för andra ungdomar. Ungt initiativ ska
uppmuntra, inspirera och stötta ungas initiativ, kreativitet och
engagemang i Nora kommun

5.4 Utvecklingsbidrag
Syftet med utvecklingsbidraget är att stimulera föreningar att
bredda och utveckla kultur- och fritidsverksamheten för att
nå fler och nya målgrupper eller för att behålla ungdomar
längre i verksamheten. Det kan ske enskilt eller tillsammans
med andra föreningar eller organisationer.
Bidrag kan ges till föreningar som
* vill utveckla verksamheter för barn och ungdomar
* för att öka jämställdeheten i föreningen för personer med
funktionsnedsättning
* för integration av nyanlända
* som främjar folkhälsan i Nora kommun
* som avdelningen för Tillväxt och Utveckling anser viktiga
och prioriteras

5.5 Kultur- och fritidsbidrag
Kan sökas av förening som arrangerar evenemang som bidrar till ett brett utbud av
kultur- och fritidsaktiviteter i Nora kommun.
Prioriteringordning
1. Föreningar som arbetar med eget utövande och delaktighet för och med barn och ungdomar.
Även föreningar som arbetar uttalat åldersintegrerat.
2. Föreningar som arbetar med arrangemang inriktade på barn och ungdomar.
3 Föreningar som arbetar med eget utövande och delaktighet i huvudsak inriktat på vuxna.
4. Föreningar som arbetar med arrangemang huvudsak inriktade på vuxna.

Separata avtal för årligen återkommande arrangemang kan skrivas

5.6 Ungdomsledarutbildningsbidrag
Bidraget avser att ge stöd till utbildning av ungdomsledare inom
Nora kommun.
Bidraget kan lämnas med högst 80 % av kurskostnaderna och högst
80 % av resekostnaderna inom Norden (Sverige, Norge, Danmark och
Finland), totalt max 1 500: -.
Maximalt tre ledarutbildningsbidrag per förening och år kan beviljas.
Ansökan om bidrag ska lämnas in till 2 veckor innan utbildningen
påbörjas.

http://www.arvsfonden.se/

Vad krävs för att få pengar?
För att få pengar från Arvsfonden vill vi att ditt projekt uppfyller tre
övergripande krav. Vill du söka pengar för att driva ett projekt eller för
att bygga lokaler? Läs mer på respektive sida om hur kraven är
utformade för just den typen av stöd.
1. Målgruppen ska vara med
Du som projektledare kan involvera målgruppen genom att:
Före och under projekttiden: sätt ihop en referens- eller styrgrupp där personer ur
målgruppen ingår.
Enkäter: ställ frågorna direkt till målgruppen.
Samarbeta med andra: organisationer som företräder olika grupper kan involveras i
projektet.
2. Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande
3. Det ska finnas en plan för överlevnad

http://www.arvsfonden.se/

http://www.arvsfonden.se/

Senast den 30 september varje år kan man söka stöd till
vissa icke-statliga kulturlokaler hos Boverket. Beslutet om
bidrag tas i februari året efter. Kulturlokaler kan få stöd till
nybyggnad och ombyggnad samt till standardhöjande
reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och
energiåtgärder. Stödet kan också ges till utbyte eller
komplettering av inventarier. Ett projekt får inte vara
påbörjat innan Boverket beslutar om bidrag.
Vilka lokaler kan få bidrag?
Bidraget ges till kulturlokaler som ägs och drivs av någon
annan än staten. Exempelvis museer, teater- och
konsertlokaler, konsthallar och liknande. Lokaler för
länsmuseer är prioriterade.
Vad krävs för att få bidrag?
För att ett projekt ska få bidrag ska det bedömas vara
angeläget och aktuellt ur ett lokalt och regionalt
kulturpolitiskt perspektiv. Behovet av lokalen ska styrkas i
ansökan.
Statens kulturråd medverkar i bedömningen av projektets
aktualitet.

Vad kan man få bidrag till?
Bidraget kan ges till:
nybyggnad och ombyggnad av en icke-statlig kulturlokal
åtgärder som höjer lokalens standard
åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer med
en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning. Exempel på
detta är:
anpassning av hygienutrymme och dörrpassager
installation av ramp, lyftplatta eller hiss
parkeringsplats för rörelsehindrad
installation av hörselslinga och akustikplattor
kontrast- och varningsmarkeringar för synskadade
hjälpmedel som underlättar orienteringen i lokalen,
exempelvis Pictogram.
vissa åtgärder för energieffektivisering eller för
miljöförbättring, till exempel uppvärmningssystem eller
avloppshantering
utbyte eller komplettering av inventarier.
Däremot ges inte bidrag för upprustning och reparationer
som kan räknas till det löpande underhållet av lokalen.

http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kulturlokaler---icke-statliga/

Vem kan få bidraget?
Verksamhetsutvecklingsbidraget kan ges till ideella
föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan
vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller
kommunala företag och bolag. Bidraget är avsett för
verksamheter och aktiviteter som särskilt riktar sig till
ungdomar. Ungdomar bör själva vara delaktiga i
planering och genomförande av projektet.
Senast den 31 augusti varje år går det att söka
verksamhetsutvecklingsbidrag hos Boverket. Bidraget
kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän
samlingslokal till ungdomsverksamhet. Det kan även
ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom
kultur- och fritidsområdet i en sådan lokal.
Vad är allmänna samlingslokaler?
Med allmänna samlingslokaler menas lokaler som ägs
eller disponeras av ideella organisationer och som
utnyttjas på ett allsidigt vis. De ska vara lättillgängliga
för föreningslivet och verksamheter som till exempel
möten, sammankomster, studieverksamhet,
kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Exempel på
allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT-NTOs
lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler.
De allmänna samlingslokalerna utgör viktiga
mötesplatser i vårt samhälle, både på landsbygden och i
städerna.

Vad kan en organisation få bidrag till?
Verksamhetsutvecklingsbidrag kan ges till:
byggnadsåtgärder vars syfte är att anpassa en allmän
samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till
lokalen, till ungdomsverksamhet inom kultur- och
fritidsområdet. Det kan till exempel vara ombyggnad och
upprustning av lokaler och utomhusmiljö eller inköp av
inventarier och utrustning till den planerade verksamheten.
Hit räknas även åtgärder som görs för att skapa tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning, om arbetet
genomförs i anknytning till projektet.
verksamheter och aktiviteter som genomförs för att
stimulera ungdomsverksamhet i samlingslokalen. Här kan
ingå särskilda kostnader för material eller för projektledare
och annan personal som är kopplad till projektet.

http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/utvecklingsbidrag-tillungdomsverksamhet-i-allmanna-samlingslokaler/

Vem kan få bidrag?
Investeringsbidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser
och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är
fristående från en kommun eller kommunala företag och
bolag. Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal
eller ha ett nyttjanderättsavtal. Det ska finnas goda
ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.
Organisationen ska i sin verksamhet respektera demokratins
idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen
och förbud mot diskriminering.
Eftersom det årliga anslaget för bidraget är begränsat, måste
prioriteringar göras mellan de ansökningar som har kommit
in. Att ett projekt uppfyller de formella kraven är alltså inte
en garanti för att få bidrag.
Vad kan en organisation få bidrag till?
Investeringsbidraget kan sökas för:
åtgärder som höjer lokalens standard
nybyggnad, ombyggnad och inköp av en allmän
samlingslokal vissa åtgärder för energieffektivisering eller för
miljöförbättring, åtgärder som förbättrar tillgängligheten för
personer med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning
exempel på sådana åtgärder är: installation av hörselslinga
och akustikplattor anpassning av hygienutrymme och
dörrpassager, kontrast- och varningsmarkeringar för
synskadade, hjälpmedel som underlättar orienteringen i
lokalen, exempelvis Pictogram ,installation av ramp,
lyftplatta eller hiss parkeringsplats för rörelsehindrad.
Däremot ges inte bidrag för upprustning och reparationer
som bedöms tillhöra det löpande underhållet av lokalen.

Senast den 1 december varje år går det att söka
investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler.
Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad
och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i
lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet
eller energieffektivitet.
Ett projekt får inte påbörjas innan Boverket tagit beslut
om att ge bidrag. Bara om det finns synnerliga skäl får
arbetena påbörjas före det att ansökan prövats.
Vad är allmänna samlingslokaler?
Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler
som ägs eller disponeras av ideella organisationer och
som utnyttjas allsidigt. De ska vara lättillgängliga för
föreningslivet och verksamheter som till exempel
möten, sammankomster, studieverksamhet,
kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Exempel på
allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT-NTOs
lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler.
De allmänna samlingslokalerna utgör viktiga
mötesplatser både på landsbygden och i städerna.
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/allmanna-samlingslokaler---investeringsbidrag/

Kulturrådet ska främja konst- och kulturverksamheter – i
hela Sverige och i utlandet. Som sektorsansvarig
myndighet har Kulturrådet ett särskilt ansvar för att
kulturen görs tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning. Myndigheten har även ett samlat
ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet och könsuttryck. Kulturrådet ska också verka
för ett jämställt kulturliv som präglas av hög kvalitet,
mångfald och ha ett barn- och ungdomsperspektiv i alla
delar av verksamheten. Det sker bland annat genom
bidragsgivning inom olika kulturområden.

Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och
läsfrämjande, bild och form, museer, utställningar, regional
kulturverksamhet, samiska folkets och övriga nationella
minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få
statligt stöd av Kulturrådet. Statliga bidrag till regional
kulturverksamhet fördelas dels genom
kultursamverkansmodellen, dels direkt till Stockholms län
som ännu inte deltar i modellen.
Den sammanlagda bidragsfördelningen för året ska
karaktäriseras av:
konstnärlig kvalitet
förnyelse och utveckling
tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela
landet
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
barn- och ungdomsperspektiv
rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-,
hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv
Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla
kriterier.

http://www.kulturradet.se/bidrag/

http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/manniska-och-samhalle/integration/bidragochstod/Sidor/default.aspx

Välkommen att ansöka om bidrag
Stiftelsen skall genom bidrag främja näringsliv, forskning,
utbildning, idrott eller kultur med lokal anknytning.
Vem kan söka?
Alla med anknytning till Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora
och/eller Storfors kommun. Stiftelsens område för
bidragsverksamheten är huvudsakligen Lindesbergs
kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och
Storfors kommun.
Hur du ansöker
Ansökan sker skriftligt och genom användande av
ansökningsblanketten till höger eller genom egen
formulerad ansökan. Även bilagor som styrker ansökan kan
bifogas.
När du kan söka
Stiftelsens styrelse sammanträder vanligen fyra gånger per
år då bidragsansökningar behandlas.
Kommande styrelsemöten med tillhörande sista
ansökningsdag:
6 februari 2018, ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda
senast 26 januari 2018.
10 april 2018, ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda
senast 29 mars 2018.

Riktlinjer
Stiftelsen skall i första hand stödja projekt för
utvecklingsinsatser och nya idéer och ej löpande verksamhet
eller krishantering. Breddverksamheter skall prioriteras.
Bidrag beviljas normalt ej till föreningars eller
organisationers ordinarie verksamhet.
Studerandes ansökan om stipendier beviljas normalt ej.
Stiftelsen bedriver ej sponsorverksamhet med krav på
motprestation utan lämnar endast bidrag.

https://bergslagenssparbank.se/hangiven-dig/sparbanksstiftelsen-bergslagen/sok-bidrag.html

Stödet till det kulturella och ideella föreningslivet har
som mål att tillvarata ideella krafter, värna om
yttrandefriheten samt att utveckla mötesplatser och
mångfald.
Bidrag till kulturföreningar
Region Örebro län stöder ett antal kulturföreningar med
distriktsverksamhet i länet.
Området omfattar musikföreningar, teater- och
dansföreningar, konstföreningar, museer och
lokalhållande föreningar. Stödet är avsett för egen
verksamhet och inte enskilda projekt.
Ansökningsperioden är 1 april till 31 augusti.

Bidrag till övriga föreningar
Region Örebro län stöder ett antal föreningar med
distriktsverksamhet i länet.
Området omfattar idrottsförbund, internationella
föreningar, pensionärsorganisationer
och trafiksäkerhetsorganisationer.
Ansökningsperioden är 1 april till 31 augusti.
Bidrag till sociala stödorganisationer
Regionen kan ge bidrag till sociala stödorganisationer som
genom sin verksamhet arbetar för att ge människor
möjlighet att påverka sina egna villkor och samhällets
utveckling. Bidragen syftar till att stödja och stimulera
ideella organisationer, som bedriver frivilligt arbete med
anknytning till hälso- och sjukvårdens mål och verksamhet.
Ansökningsperioden är 1 april till 31 augusti.

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Kulturstod-och-stipendier/Foreningsbidrag/

http://postkodstiftelsen.se/sok-stod/

https://www.mucf.se/bidrag

http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/

Platsvarumärke
•
•

beskriver Nora kommun så att barn, ungdomar och vuxna känner
igen sig i och blir glada av att bo här
som företag, organisationer, föreningar och kommunen kan
använda när man vill berätta om Nora kommun för andra

Platsvarumärket
•
ena och stärka vår självbild
•
olika aktörer i Nora kan kommunicera med andra utifrån samma plattform,
med samma ord och ett gemensamt bildspråk
Men allt är valfritt!

Föreningslivet – särskilt idrotten
Bra med Nora - från ert perspektiv:
…………………….
…………………….
Ingegerd.heden@nora.se

www.nora.se/platsvarumarke

