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Verksamhetsstöd 2022
Syftet med verksamhetsstödet är att bidra till föreningens långsiktiga och
löpande verksamhet. Det frivilliga ideella arbetet ska vara grunden i
verksamheten. Fördelning av verksamhetsstödet grundar sig på de aktiviteter
som föreningen genomför samt de personer som deltar i föreningens
verksamhet. Utöver det så grundar sig även stödet på vissa prioriterade
områden där innehållet i föreningens verksamhet värderas. När föreningen
ansöker om sitt verksamhetsstöd ska en beskrivning av föreningens verksamhet
under föregående kalenderår ligga till grund för ansökan.

Information och stöd
Grundstödet betalas ut i samband med utbetalning av verksamhetsstödet.
Läs mer om bedömning och kriterier innan du skickar in din ansökan.
Behöver du hjälp med ansökan delta i öppet hus, i något av våra
informationstillfällen eller boka in dig på ett enskilt möte – aktuella datum och
tider hittar du i vårt kalendarium. Hittar du ingen tid som passar dig kan du även
kontakta handläggare via forening@enkoping.se

Ansökan
Ansökningsperiod 15 januari – 1 mars 2022.
Ansökningsformuläret finns på InterbookGO.
Ansökningsformuläret är uppbyggt i tre delar. Den första delen handlar om den
faktiska aktivitet i siffror som ni haft i er förening under 2021. Den andra delen är
en beskrivning av den verksamhet ni haft inom prioriterade områden under
2021. Och slutligen den tredje delen handlar om en beskrivning om hur
föreningen blivit påverkat av Corona pandemin under 2021.
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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Du måste svara på samtliga frågor som
är markerade med *.

Aktiviteter som
ni anger i
ansökan ska inte
vara helt
finansierade av
andra bidrag.

Vi vill ha en total
siffra för samtliga
deltagartillfällen
under året. Har ni
dessutom
deltagare som är
25 år och yngre
eller 65 år och
äldre så ska de
redovisas en
gång till i de
undre fälten.

Kom ihåg att
bifoga intyg
på
genomförd
utbildning.
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Här vill vi ha en
kortfattad
beskrivning som
hjälper oss att se
och bedöma
ansökan.
Genom att ni
beskriver vad ni
gjort inom de
prioriterade
områdena så
kan ni få
ytterligare 3%
extra i
verksamhetstöd
per prioriterat
område (totalt
max 15 %).
Exempelvis
under det
prioriterade
området
Trygghet och
säkerhet så
skulle det kunna
vara att ni gjort
en särskild
satsning under
2021 på att
Corona anpassa
er verksamhet.
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Här vill vi förstå
hur er förening
påverkats av
Corona
pandemin. Har
ni på grund av
pandemin haft
mindre
verksamhet
jämfört med
hur det har sett
ut under 2020
och 2019 så
kan ni vara
berättigade till
en fyllnadsutbetalning.

