Koncernkontoret
Regional utveckling
Kontaktperson Lene Hansson
lene.hansson@skane.se

Ansökan bidrag till idéburna organisationer som kan bidra
till ökad psykisk hälsa hos unga – verksamhetsår 2022
Innan du ansöker är det viktigt att du är medveten om att en inlämnad handling är en allmän handling.
Region Skåne kommer att hantera de personuppgifter som lämnats enligt den rättsliga grunden för att utföra
en uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna kommer att lämnas i administrativt syfte. Region Skåne
kan även komma att använda uppgifterna för utskick av information kopplad till Region Skånes uppdrag.
Läs först noga igenom Riktlinjer för bidrag till idéburna organisationer från Region Skåne samt Reviderade
kriterier för bidrag till idéburna organisationer som kan bidra till ökad psykisk hälsa hos unga. Alla rutor ska
vara ifyllda.
Ansökan med bilagor scannas in och mailas till lene.hansson@skane.se
Ansökan ska vara inkommen senast den 1 september 2021. Skriv tydligt.

Namn på idéburen organisation

Antal medlemmar i reg. org (om denna
utgör en medl.org)

Ev. riksorganisationstillhörighet
Organisationsnummer

Tfn

Adress
Postnummer

Ort

E-postadress
Plus/Bankgironummer

Belopp som söks i denna ansökan

Kontaktperson

Tfn kontaktperson

E-postadress kontaktperson
Till ansökan ska bifogas:
Aktuella stadgar
Årsredovisning från ansökningsåret eller året före ansökningsåret tillsammans med
förvaltningsberättelse som är undertecknad av styrelsen och som upprättats på ett överskådligt sätt
och i enlighet med god redovisningssed. Till årsredovisningen skall bifogas:
Revisionsberättelse som beskriver ansvarsfrihet för styrelsen och som är undertecknad av revisor
Årsmötesprotokoll som är undertecknad av ordförande samt justerad
Verksamhetsberättelse som har antagits vid årsmötet
En tydlig verksamhetsplan och budget för insats som enligt denna ansökan bidraget avser (avser inte
hela organisationens verksamhetsplan).
Ansökan kan inte godkännas om inte bilagor enligt ovan bifogas vid ansökningstillfället, om inte särskilda
skäl föreligger.
Postadress: 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 232100-0255
Läs mer om hur Region Skåne hanterar
dina uppgifter enligt GDPR på
www.skane.se

2 (3)
Beskriv minst 6 kommuner där verksamheten bedrivs eller där organisationen når en betydande andel av
målgruppen. Hur många individer räknar ni med att nå? Vilken är målgruppen?

Gör en kort beskrivning av organisationens ändamål. Beskriv också vilken ordinarie verksamhet ni haft
under det senaste verksamhetsåret.

Beskriv kortfattat hur ni i verksamheten arbetar med Barnkonventionen (Lagen (2018:1197) om Förenta
nationernas konvention om barnets rättigheter).

Skiljer sig ansökan för denna insats från ordinarie verksamhet? På vilket sätt?

Har ni genomfört något liknande projekt tidigare? Beskriv kortfattat innehållet.

Ange stadigvarande intäkter (namn, summa) från annat håll, (t.ex. andra bidragsgivare, medlemsavgifter,
aktiviteter, etc.): Redovisa projektbudget (motsvarande) med andra bidragsgivande organisationer, medel
från medlemsavgifter eller annat.

Hur ska ni hantera projektorganisation såsom personalens löner, ekonomi redovisning och dokumentation?

Har organisationen/föreningen tidigare erhållit stöd från Region Skåne? Avser även annan förvaltning inom
Region Skåne. Beskriv projektnamn/insats, tidpunkt beviljande av projekt samt summa som erhållits.
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Om organisationen tidigare erhållit stöd (minst 6 pbb, för 2021 285 600 kr) från Region Skåne, har
organisationen fyllt i checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete; Region
Skånes miljöbevis? Se kriterier för ansökan. Ange svar och ev. tidpunkt.

Beskriv på vilket sätt projektet kommer att genomföras.

Insatsen ska inte endast vara beroende av finansiering av Region Skånes givna bidrag. Ansvariga för
organisationen ska säkerställa stadigvarande intäkter från annat håll, såsom till exempel andra bidragsgivare,
medlemsavgifter, aktiviteter, etc. Beskriv här nedan intäkter från annat håll (namn och summa):

Datum

Ort

Underskrift av firmatecknare (obligatoriskt) som intygar att uppgifterna som lämnas i ansökan är korrekta
och motsvarar riktiga förhållanden i organisationen.

Namnförtydligande
Telefonnummer

E-postadress

