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Utvecklingsstöd 2022
(Uppdaterad 14 april 2022)
Utvecklingsstöd ges till projekt och aktiviteter med en tydlig inriktning på
utveckling. Det kan vara en särskild satsning som vanligen inte ingår i
verksamheten. Utvecklingsstödet är ett engångsstöd och om det beviljas är det
enbart en gång för varje utvecklingsinsats. Syftet med utvecklingsstödet är att
bidra med utveckling i föreningslivet och ska i förlängningen ge förutsättningar
till att fler kan vara med och bidra till en meningsfull fritid.
Ersättning
Ansökan ska tydligt vara kopplad till föreningens verksamhet och ersättning ska
gå till de faktiska kostnader som utvecklingsinsatsen innebär. Stödet kan gå till
kostnader för kommunikation och marknadsföring, hyra av tillfällig lokal,
livsmedel, förbrukningsmaterial, mindre inköp av utrustning/material samt visst
arvode/gage till externa aktörer eller tillfälliga ledare. Högsta ansökningsbelopp
2022 är 25 000 kronor per ansökan.
Utvecklingsstöd kan ej sökas för renovering av byggnader och anläggningar
eller större inköp av utrustning/material.

Ansökningsperiod 2022
Ansökan = 1 – 30 november 2021, beslut i december, utbetalning i januari 2022
Ansökan = 15 april – 31 maj 2022 – beslut och utbetalning i juni 2022

Information och stöd
Läs mer om utvecklingsstöd och dess kriterier och bedömning på
enkoping.se/forening
Behöver du hjälp med ansökan kontakta handläggare via forening@enkoping.se
eller boka möte för stöd och vägledning.
I formuläret på InterbookGO kan du ansöka om utvecklingsstöd två gånger per
år.
På nästa sida kan du se hur formuläret ser ut.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kaptensgatan 23

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
upplevelseforvaltningen@enkoping.se
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Svara på samtliga frågor som är
markerade med *.

Här vill vi få en förståelse
för vad ni vill göra och
hur ni ska genomföra
projektet. Vi vill veta hur
angeläget projektet är
för er förenings
utveckling och hur ni
planerar att ta tillvara på
erfarenheterna
långsiktigt.

Här vill vi veta för vem ni
genomför projektet. Om
ni samarbetar med en
annan organisation så
vill vi förstå hur ansvaret
ser ut er emellan – vem
gör vad i projektet.
Varför ni har valt detta
samarbete .

När och var ska ni
genomföra projektet?

Kom ihåg att bifoga
detaljerad budget som
visar vilka kostnader ni
räknar med att ha i
projektet samt intäkter.

