Kriterier för bidrag till Miljö- och
Naturvårdsföreningar
Syfte bidrag
Bidraget utgår från Region Skånes Miljöarbete och syftar till att skapa ökade
möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes Miljöarbete.

Vem kan söka?
Bidrag prioriteras till idéburna organisationer med en region- övergripande
verksamhet och där den egna verksamheten bidrar till att förbättra miljösituationen i
Skåne.

Kriterier för bidragsgivning
Region Skåne ser samverkan med den idéburna sektorn som viktig för den regionala
utvecklingen och vill därför stimulera, stödja och utveckla Skånes idéburna
organisationer.
Regionala utvecklingsnämnden vill se tydliga effekter på människors hälsa och miljö
av detta stöd.
Bidraget är ämnat för grundverksamhet och inte för enskilda projekt.
Summan som utlyses kan variera, men är ett totalbelopp som fördelas mellan de
sökande.1
Föreningarna skall vara ideella, opolitiska och med en aktiv icke exkluderande
verksamhet.
Sätet skall vara i Skåne.
Syftet skall vara att främja miljö, natur och kulturmiljövård samt bidra till en ekologiskt
hållbar utveckling.
Vidare ser vi särskilt att verksamheten bidrar till att barns- och ungdomars intresse
för natur- och miljö stimuleras.
Beslut om bidrag utgår från kriterier i detta dokument samt Riktlinjer för bidrag till
idéburna organisationer från Regionala utvecklingsnämnden.

Handläggningsrutiner
Den idéburna organisationen skall efter att tagit del av riktlinjer och kriterier inkomma
med sin digitala ansökan till Region Skåne, senast den 1 mars det år som ansökan
gäller. 2
År 2021 är den totala summan 700 000 kronor.
Under 2021 är datumet den 15 juni då det blivit fördröjningar pga. Covid -19-pandemin, samt revidering av
kriterier.
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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
o revisionsberättelse som beskriver ansvarsfrihet för styrelsen och som är
undertecknad av revisor
o årsmötesprotokoll som är undertecknad av ordförande samt justerad
o Verksamhetsberättelse som har antagits vid årsmötet
Verksamhetsplan och budget för insats som enligt denna ansökan bidraget
avser (avser inte hela organisationens verksamhetsplan).
Förteckning över styrelsens ledamöter, sökt belopp samt antal medlemmar.

Ansökan med bilagor ska skickas in digitalt till den e-postadress som återges på
ansökningsblanketten.
Enheten för miljö kommer att bereda ansökningarna för beslut i Regionala
utvecklingsnämnden. Ambitionen är att besked ska lämnas till berörd idéburen
organisation när Region Skånes budget fastställts, dvs. senast före januari månads
utgång kommande år. Godkända bidrag betalas därefter ut under första kvartalet.

Miljöarbete
Idéburna organisationer som med sin verksamhet, helt eller delvis, finansieras av
Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes
miljöpolicy och Miljömål uppnås. Om du eller din verksamhet får bidrag om minst sex
prisbasbelopp (285 600 kronor år 2021) ska din verksamhet uppfylla en checklista av
kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete; Region Skånes
miljöbevis.
Checklista för miljöbevis - certifierad verksamhet https://utveckling.skane.se/utlysningar-ochfinansiering/
nar-du-har-fatt-bidrag/checklista-for-miljobevis---certifieradverksamhet/naturvårdsföreningar

