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Ansökan – Landstingsbidrag för 2015
för funktionshindersorganisationer i Västerbottens län
Sista ansökningsdag
Ansökan inlämnas till
Kontaktperson

Den 16 december 2014
Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå
Kicki Lundmark, 090-785 71 18
e-post: kicki.lundmark@vll.se

Organisationens namn: (länsförening eller samarbetsorgan)

Postadress:
e-postadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Postgiro:

Bankgiro:

Föreningen är ansluten till HSO

Ja

Nej

Föreningen är medlem i riksorganisation
som erhållit statsbidrag i minst 2 år

Ja

Nej

Föreningen är partipolitiskt och
religiöst obunden

Ja

Nej

Föreningen bedriver länsomfattande verksamhet
med ett lokalt och/eller regionalt föreningsliv

Ja

Nej

Föreningen verkar aktivt (är ej vilande)

Ja

Nej

Grundbidrag:

Ja

Nej

Grundbidraget utgör 35 procent av den totala bidragsramen. 75 procent av grundbidraget fördelas lika
mellan bidragsberättigade länsorganisationer. 25 procent fördelas till det samarbetsorgan där minst
2/3 av länets organisationer är anslutna (HSO).

Medlemsbidrag:

Ja

Nej

Organisationens medlemsantal:
Aktiva medlemmar som erlagt stadgeenligt
fastställd medlemsavgift och är bosatta i AC län:

_________

Stödjande medlemmar bosatta i AC län:

_________

Medlemsbidraget utgör 15 procent av den totala bidragsramen. Bidraget kan endast sökas av de
medlemsbaserade organisationerna.
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Merkostnadsbidrag:
Merkostnadsbidraget utgör 3 procent av den totala bidragsramen. Bidraget söks utifrån faktiska
kostnader som vidimeras med kvitto eller faktura och betalas ut halvårsvis efter prövning i nämnden
för funktionshinder och habilitering. Bidraget söks separat på särskild blankett av organisation som har
merkostnader på grund av anpassad information och/eller miljö eller merkostnader på grund av
personlig service. Se särskild ansökningsblankett.

Samordningsbidrag

Ja

Antal bidragsberättigade medlemsorganisationer:

____________

Nej

Förteckning över organisationer som är medlemmar i samarbetsorganet bifogas
Samordningsbidraget utgör 7 procent av den totala bidragsramen och fördelas endast till det
samarbetsorgan som ansluter minst 2/3 av länets bidragsberättigare organisationer inom
funktionshindersrörelsen. Organisationer som är vilande räknas ej som underlag i ansökan.

Samverkansbidrag:

Ja

Nej

Samverkansbidraget utgör 40 procent av den totala bidragsramen och fördelas lika mellan bidragsberättigade funktionshindersorganisationer. Endast medlemsbaserade föreningar kan söka
samverkansbidrag, för föreningar anslutna till HSO går bidraget direkt till samarbetsorganet.
För att erhålla bidraget krävs att föreningen samarbetar med andra föreningar inom funktionshindersrörelsen eller med andra aktörer i samhället eller inom den offentliga sektorn. Hur samarbetet sker ska
framgå av årsredovisning och verksamhetsplan.

Övriga upplysningar:

____________________ den

/

2014

___________________________________________________________________
Ordförande eller ansvarig tjänsteman
Namnförtydligande
___________________________________________________________________
Revisor
Namnförtydligande
___________________________________________________________________
Revisor
Namnförtydligande
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Ansökan och redovisning
Enligt gällande bidragsregler ska ansökan:







Göras på bifogad blankett.
Undertecknas av ordförande eller ansvarig tjänsteman samt två revisorer.
Innehålla innevarande års årsmöteshandlingar: Verksamhetsplan, verksamhets- och
ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
Handlingar såsom verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska innehålla redovisning av
hur samverkan planeras och hur den genomförts.
Göras av organisationen själv (enskild organisation eller samarbetsorgan)
Kompletteras med giltiga stadgar för länsorganisationen, om dessa ändrats sedan förra
ansökan eller om organisationen söker landstingsbidrag för första gången.

Bidrag lämnas för ett år i taget. Ett bidragsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Bidraget betalas
ut varje halvår i förskott: januari och augusti. Ansökan som ej kommit in i tid behandlas inte av
nämnden.
Bidragsberättigad organisation ska på begäran lämna in det underlag som efterfrågas för landstingets
granskning. Nämnden för funktionshinder och habilitering kan besluta att ett utbetalat bidrag ska
betalas tillbaka om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt
beviljats.

