Ansökan om lovbidrag.
Åre kommun har återigen beviljats statliga medel för gratis lovaktiviteter för barn och unga i
åldrarna 6 - 15 år, gäller sommarlov och novemberlov.
Därför kan föreningar nu söka bidrag för att ordna aktiviteter på loven 2018 för barn och unga
mellan 6–15 år.
Fram till den 5 juni kan föreningar verksamma i Åre kommun söka bidrag för att anordna
sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6–15 år.
Fram till den 1 oktober kan föreningar verksamma i Åre kommun söka bidrag för att ordna
novemberlovsaktiviteter för barn och unga 6–15 år.
Bidraget kan sökas till alla slags aktiviteter som riktar sig till målgruppen. Det är viktigt att
aktiviteten är kostnadsfri och öppen för alla i rätt ålder. Pengarna kan användas till att ordna nya
aktiviteter eller till att utöka befintlig aktivitet.
Föreningen erhåller bidrag till att genomföra aktiviteten. Att utöka en aktivitet kan t ex vara att
utöka åldersspannet, att öka antalet platser eller att bjuda på mat under aktiviteten. Det är viktigt
att aktiviteten är kostnadsfri. Aktiviteten ska stimulera både flickors och pojkars deltagande,
främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Så här ansöker ni och så här ska ni redovisa.








Fyll i ansökningsblanketten, som finns bifogad och på are.se
OBS, aktiviteten ska vara kostnadsfri för deltagarna och ske under sommarlov eller
höstlov.
Bidraget kan gå till material, ledare, fika eller vad som behövs för er tänkta aktivitet.
Var noga med att fylla i ansökan riktigt.
Skicka den till fritid@are.se senast datumen ovan.
Bidraget betalas ut så fort bidraget blivit beviljat, dvs i förskott.
Sommarlovsbidraget ska redovisas senast 31 augusti och novemberlovsbidraget den 16
november på särskild blankett och deltagarantal ska redovisas med hur många tjejer och
killar i rätt ålder (6-15 år) som deltagit. Blanketten finns bifogad eller på are.se

Information och frågor:
Fritid@are.se eller 0647 162 14
Anette Lundin Grip
Kultur och Fritid
Åre kommun

Ansökan om lovbidrag.
Senast 5 juni ska bidragsansökan vara inlämnad för sommarlovsaktiviteter för barn och unga.
Senast 1 oktober ska ansökan vara inlämnad för novemberlovsaktiviteter för barn och unga.

Förening:
Post eller bankgiro:
Typ av aktivitet:
Beskrivning av aktiviteten:

Plats
Datum:
Beräknat antal timmar:
Beräknat antal deltagare
Beräknat antal flickor
Beräknat antal pojkar
Beräknat antal totalt

6 - 15 år

Beräknad kostnad för aktiviteten:
Kostnad för
Material
Ledare
Resor
Hyra
Övrigt
Summa:

Summa kostnad

För att genomföra aktiviteten ansöker vi om följande bidrag:

Kontaktperson från föreningen:
Telefonnummer:
E-postadress:

Redovisning av lovbidrag 2018.
Genomförda sommarlovsaktiviteter ska redovisas senast 31 augusti.
Genomförda novemberlovsaktiviteter ska redovisas senast 16 november.
Förening:
Post eller bankgiro:
Typ av aktivitet:
Beskrivning av aktiviteten:

Plats:
Datum:
Genomförd aktivitet i antal timmar:

Deltagare
Antal närvarande flickor
Antal närvarande pojkar
Antal närvarande totalt

6 – 15 år

Faktiska kostnader för aktiviteten:
Kostnad för
Material
Ledare
Resor
Hyra
Annat
Summa:

Summa kostnad

Beviljat bidrag:
För att genomföra aktiviteten har vi använt kr:

Kontaktperson från föreningen:
Telefonnummer:
E-postadress:

