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Målsättning
Region Västmanland ger stöd till inom länet verksam ungdomsorganisation,
vars riksorganisation får statsbidrag för sin centrala verksamhet.
För nybildad organisation, som ännu inte har en riksorganisation, som får
statsbidrag för sin centrala verksamhet, men för övrigt uppfyller de villkor
som nämns nedan, får särskild prövning ske.
Regionbidraget ska
 främja den demokratiska värdegrunden genom barns och ungas
engagemang i föreningslivet
 medverka till en meningsfull fritid för barn och unga, fri från
mobbning, våld och droger
 främja jämlikhet mellan människor
 främja arbetet för en bättre miljö
 medverka till att fler unga engageras i föreningslivet
Bidraget ska användas till barn och unga i Västmanlands län; för
administration, verksamhet och projekt. Verksamheten skall vara ideell och
utan kommersiellt syfte.
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Särskilda villkor för bidraget
Distriktsorganisationen ska



vara demokratiskt uppbyggd och ge unga människor möjlighet till
demokratiskt och reellt inflytande i organisationen
arbeta förebyggande mot användning av tobak, alkohol, narkotika och
andra droger

och dessutom arbeta med två av punkterna nedan






arbeta för alla människors lika värde – jämlikhet och jämställdhet
arbeta med förebyggande åtgärder mot mobbing och våld
arbeta mot rasism och främlingsfientlighet
arbeta med hållbar utveckling
arbeta för mångfald i den egna organisationen och dess verksamhet

Arbetet med dessa punkter ska kunna utläsas ur årsredovisningen.
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Distriktsorganisationen ska




ha en styrelse
ha minst 200 bidragsberättigade medlemmar i åldern 7 – 25 år bosatta
inom regionområdet. För funktionsrättsorganisationer och
minoritetsgrupper gäller åldersgruppen 7 – 30 år.
ha medlemmar och vara verksam i minst tre av länets kommuner.
Funktionsrättsorganisationer och minoritetsgrupper är bidragsberättigade
även med färre medlemmar och verksamhet i färre än tre kommuner.

En bidragsberättigad medlem




är ansluten till en lokalavdelning inom organisationen
har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens
verksamhet och inriktning
har året före bidragsåret aktivt tagit ställning till ett medlemskap genom
att ha betalat medlemsavgift, ansökt om medlemskap eller på annat sätt
bekräftat sitt medlemskap

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och
tornedalingar.
3

Bidragsformer för ungdomsorganisationerna
Regionens bidrag till distriktsungdomsorganisationen består av
föreningsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.

3.1

Föreningsbidrag
Alla ungdomsorganisationer har, oavsett storlek, ett grundläggande behov av
medel för kanslikostnader, medel för styrelsemöten, årsmöten, information
och liknande.
Storleken på föreningsbidraget fastställs årligen av regionstyrelsens arbetsutskott enligt fördelningsmodellen nedan och i relation till Regionens budget.
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1 – 199 medlemmar

ger 1 bidrag (gäller för
funktionsrättsorganisationer och
minoritetsgrupper)
200 - 350 medlemmar
ger 1,5 bidrag
351 – 500 medlemmar
ger 1,75 bidrag
501 – 750 medlemmar
ger 2 bidrag
751 – 1000 medlemmar ger 2,25 bidrag
1001 – 1500 medlemmar ger 2,75 bidrag
1501 – 2000 medlemmar ger 3 bidrag
2001 medlemmar ger 3,25 bidrag

3.2

Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag utgår för
 utbildning och kompetensutveckling
 länsövergripande aktiviteter som t.ex. informationskampanjer,
medlemsvärvande kampanjer, konferenser, läger och gemensamma
studietillfällen
 barnaktiviteter i samband med utbildning, där vårdnadshavare deltar
Distriktsorganisationen beslutar själv hur angivet verksamhetsbidrag ska
fördelas mellan ovanstående punkter.
En preliminär skiss över hur verksamhetsbidraget kommer att användas
under året ska lämnas till Region Västmanland vid ansökningstillfället.
I skissen anges verksamhetens mål, innehåll, omfattning, antal deltagare,
beräknade kostnader och intäkter.
I verksamhetsberättelsen redovisas verksamheten.
För verksamhet som arrangeras av distriktsorganisationen eller motsvarande,
ska inbjudan gå ut till alla lokalavdelningar/medlemmar i länet och ha en god
regional spridning.
Distriktsorganisationen kan rekvirera stöd för medlemmar som deltar i
externa utbildningar, som anordnas utanför den egna distriktsorganisationen
som syftar till att utveckla verksamheten i distriktet.
Bidraget för länsövergripande aktiviteter rekvireras per aktivitetstillfälle.
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Beräkning av verksamhetsbidrag
Bidraget till utbildning beräknas enligt följande modell:
Bidrag per deltagardag

Utbildningens omfattning
timme = 60 minuter

Endagskurs
Tvådagarskurs

200 kronor
200 kronor

Längre kurs

200 kronor

Minst 6 timmar
Ingen dag får understiga 3
timmar. Tillsammans minst 8
timmar.
Minst 6 timmar per dag.
Första och sista dagen minst
3 timmar.

Bidraget för andra aktiviteter rekvireras per aktivitetstillfälle.
Kostnadsredovisning ska göras vid efterfrågan.

3.3

Ansökan och redovisning
Ansökan om bidrag ska vara Region Västmanland tillhanda senast den 1
oktober året före ansökningsåret. Ansökan sker på särskild blankett och
verksamhetsplanen för ansökningsåret ska bifogas.
Av verksamhetsplanen ska klart framgå hur organisationen avser att uppfylla
Region Västmanlands villkor för bidrag.
Redovisning sker i samband med ansökan eller lämnas in separat senast 1
september året efter verksamhetsåret. Redovisningen ska innehålla senast
godkända verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och
revisionsberättelse.
Medlemsantalet ska intygas av riksorganisationen.
Av redovisningen ska framgå hur Region Västmanlands villkor för bidrag
har uppfyllts. Om möjligt bifogas lokalavdelningarnas årsredovisningar.
Region Västmanland förbehåller sig rätten att kontrollera de uppgifter som
organisationen lämnat till stöd för sin ansökan och redovisning.
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Projektbidrag
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Villkor för projektbidrag
Projektbidrag kan sökas för att utveckla eller förändra organisationens
verksamhet samt för regionalt utvecklande projekt. Det kan handla om nya
arbetsformer (dvs nya för den bidragssökande organisationen) t ex att börja
arbeta i områden av länet, där man inte tidigare varit etablerad eller att
samarbeta med andra ungdomsorganisationer i länet. Projektet ska ha en
regional karaktär.
Projektbidraget kan sökas av
 organisation, som beviljats allmänt bidrag/verksamhetsbidrag
 organisation, som har färre än 200 medlemmar i länet, men för övrigt
uppfyller övriga krav
 annan demokratisk organisation, som betecknas som tillfällig
sammanslutning, t ex nätverk eller tillfällig organisation som arbetar
utifrån de villkor som står under 2.1

4.2

Ansökningstid
Ansökningar lämnas in löpande och behandlas fyra gånger per år.
1 februari, 1 april, 1 september och 1 november.

4.3

Övriga villkor
Ansökan sker på särskild blankett och ska innehålla en plan med syfte,
tidsplan och ekonomi.
Region Västmanland beslutar om fördelning av medlen till
projektansökningarna.
Projektbidraget rekvireras efter beslut.
Efter genomfört projekt ska en redovisning snarast lämnas till Region
Västmanland.
Region Västmanland förbehåller sig rätten att kontrollera de uppgifter som
lämnas till stöd för ansökan.

