
 
 
 

 
Örkelljunga kommun 

Webbplats 
www.orkelljunga.se 

E-post 
asa2.jonsson@orkelljunga.se 

Organisationsnr 
212000-0878 

Postadress 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 
 

Besöksadress 
Storgatan 1 
 
 

Telefon 
0435-550 03 

  

 
  

Ansökan om partnerskapsbidrag 
 
Sökande 
Förening/organisation: Bankgiro, plusgiro, kontonummer: 

  
Adress: Telefon: 

  
Kontaktperson: E-post: 

  

 
Beskrivning av projektet samt dess ändamål: 
 

 
Föreningens insatser:  
 

 

 
Konsekvensbeskrivning: (se sidan 2)  
  

 
Kostnader Kalkyl 

Materialkostnader:  

Övriga kostnader:  

Totalsumma kostnader:  

Egen finansering:  
 

Ansökan ska skickas till: 
Örkelljunga kommun 
Kultur-och fritidsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 
 
Eller via e-post till: 
asa2.jonsson@orkelljunga.se 
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Regelverk partnerskapsbidrag 
 
Berättigade att söka partnerskapsbidrag är  

- samtliga föreningar som uppfyller grundkraven för att vara kvalificerad för bidrag  
SAMT  
- söker finansiering av material för att genomföra ett utåtriktat projekt med tydlig samhällsnytta  

 
Kultur- och fritidsnämnden gör prioriteringar med utgångspunkt från bedömning av den totala 
samhällsnyttan. Med partnerskap avses ett samarbete mellan två parter där båda parter har intresse av och 
förväntas dra fördel av samarbetet. Projekt eller investeringar med inriktning mot barn och ungdomar, 
jämställdhet eller integration skall särskilt beaktas.  
Föreningens bidrag består av att svara för en arbetsinsats medan kommunens bidrag går till 
materialkostnader.  
 
Ansökan om partnerskapsbidrag kan inlämnas löpande under året. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar 
bland inkomna ärenden utifrån ansökningens angelägenhet, tillgängliga medel och övriga ansökningar. Ingen 
tidsperiod mellan ansökningens inlämnande och behandling kan därför anges men ansökan skall inlämnas 
senast sex veckor före projektstart.  
 
Utbetalning sker till föreningens konto mot inlämnande av verifikation och uppgift om bidragsändamål och 
datum för beslut. Den totala tillgängliga bidragsmängden fastställs årligen i kultur- och fritidsnämndens 
budgetprocess. 
 
 
Övriga instruktioner för ansökan 
 
I konsekvensbeskrivningen önskar vi svar på följande frågor: 
 

- Vilka blir konsekvenserna för föreningen om ansökan inte beviljas? 
- Vilka blir konsekvenserna för föreningen om en del av beloppet beviljas? 
- Har föreningen undersökt andra alternativ till finansering? 

 
Vänligen bifoga offerter på material och eventuellt andra kostnadsberäkningar med ansökan. 
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