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Lilla Integrationsstödet
Integrationsstödet ger föreningar möjlighet att på ett enkelt sätt omsätta idéer till integrationsfrämjande
aktiviteter eller projekt i Alvesta kommun. Föreningar kan ansöka om upp till maximalt 5000 kronor per
aktivitet för lilla integrationsstödet.
Vad kan man söka för
Stöd kan sökas för integrationsfrämjande aktiviteter. Med detta menas projekt, möten, sammankomster, prova
på aktiviteter, evenemang, kurser eller nätverk som främjar ökad samverkan, dialog och förståelse mellan olika
kulturer och grupper i Alvesta kommun.
Stödet är avsett till att stödja olika former av gruppinsatser. Föreningar som samverkar med andra grupper och
organisationer prioriteras. Underrepresenterade grupper prioriteras också. Bidrag beviljas inte till enskilda
medlems- eller träningsavgifter eller andra enskilda aktiviteter.
Vem får söka
Stödet är främst till för föreningar och organisationer med säte och verksamhet i Alvesta kommun. Stöd kan
också ges till föreningar med säte i andra kommuner om all verksamhet som söks för är avsedd att genomföras i
Alvesta kommun.
Stöd kan sökas 4 ggr / år
Sista ansökan för varje period är
Period 1: 15 Januari
Period 2: 15 april
Period 3: 15 augusti
Period 4: 15 oktober
Formkrav
Använd bifogad ansökningsblankett.
Handläggning och beslut
Ansökningar handläggs av tjänstemän på kultur och fritidsförvaltningen och tjänstemän på förvaltningen för
individ och familjeomsorg
Beslut tas i Kultur och fritidsnämnden senast 8 veckor efter sista ansökningsdatum i varje period!
Ansökan skickas till
Ansökan skickas till Alvesta kommun, centralplan 1, Ref KFF integrationsstöd,
342 80 Alvesta Kommun, alt kulturochfritid@alvesta.se, OBS! använd bifogad ansökningsblankett
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Stora Integrationsstödet
Integrationsstödet ger föreningar möjlighet att på ett enkelt sätt omsätta idéer till integrationsfrämjande
aktiviteter eller projekt i Alvesta kommun. Föreningar kan ansöka om upp till maximalt 20 000 kronor för större
integrationsprojekt.
Vad kan man söka för
Stöd kan sökas för integrationsfrämjande aktiviteter och projekt . Integrationsfrämjande aktiviteter menas
projekt, möten, sammankomster, prova på aktiviteter, evenemang, kurser eller nätverk som främjar ökad
samverkan, dialog och förståelse mellan olika kulturer och grupper i Alvesta kommun.
Stödet är avsett till att stödja olika former av gruppinsatser. Föreningar som samverkar med andra grupper och
organisationer prioriteras. Underrepresenterade grupper prioriteras också.
Bidrag beviljas inte till enskilda medlems- eller träningsavgifter eller andra enskilda aktiviteter.
Vem får söka
Stödet är främst till för föreningar och organisationer med säte och verksamhet i Alvesta kommun. Stöd kan
också ges till föreningar med säte i andra kommuner om all verksamhet som söks för är avsedd att genomföras i
Alvesta kommun.
Stora integrationsstödet 1 ggr / år
Sista ansökan är 15:e april
Formkrav
Ansökningsblankett, samt projektplan och budget. Bifoga gärna egna handlingar.
Handläggning och beslut
Ansökningar handläggs av tjänstemän på kultur och fritidsförvaltningen och tjänstemän på förvaltningen för
individ och familjeomsorg
Beslut tas i Kultur och fritidsnämnden.
Ansökan skickas till
Ansökan skickas till Alvesta kommun, , Ref KFF integrationsstöd, centralplan 1onor
342 80 Alvesta Kommun, alt kulturochfritid@alvesta.se. OBS! använd bifogad ansökningsblankett samt
bifogad mall för projektplan och budget.

