RÅDET FÖR TRYGGHET & FOLKHÄLSA
”stimulanspengar”

Information och ansökningsblankett

Ansökan skall lämnas in före den 10 november för satsningar nästkommande år.
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Fax +46(0)511 341117

Org.nr 212000-1652 Bankgiro 5824-9814 Postgiro 12 14 73-3 E-post gotene.kommun@gotene.se www.gotene.se

Rådet uppmuntrar till satsningar för en god livsmiljö
Med god livsmiljö menar vi en miljö där vi kan känna trygghet och välbefinnande.
För vad kan man söka?
Här finns en möjlighet att ansöka om pengar till ett projekt/arbete/satsning som
stärker/stödjer/skapar engagemang runt:
Hälsofrämjande barn- och ungdomsverksamhet
Drogförebyggande arbete
Psykisk hälsa
Trygga och säkra miljöer
Ökad fysisk rörelse och friluftsliv
Goda matvanor
Samarbete, delaktighet och medinflytande är viktiga bedömningsgrunder
Vem kan söka?
Kommunala- och primärvårdsverksamheter, organisationer, ungdomsgrupper, föreningar
och liknande i Götene kommun kan söka.
Beskriv kort
Vad du/ni tänker göra, vem riktar ni er till och varför?
Vad är bakgrunden till projektet/satsningen?
Hur har ni tänkt följa upp och redovisa satsningen?
Hur mycket ansöker du/ni om? Finns det fler bidragsgivare?
Är satsningen förankrad hos exempelvis din arbetsgivare/chef, styrelse m.fl.?
Ange namn, adress och telefonnummer för den som är ansvarig!
Skriv även en rubrik på själva satsningen!
Förutsättningar för att stimulansmedel beviljas är:
Satsningen ska rymmas inom den lokala folkhälsoplanens intentioner
Folkhälsoplanen finns på Rådets hemsidan.
Satsningarna ska inte vara till den normala driften i verksamheten, föreningen eller
organisationen eller till personalarvoden.
Prioriteringar av satsningarna görs utifrån långsiktighet, antal berörda och spridning till
andra
Rådets budget är begränsad, men om många samarbetar och hjälps åt kan vi tillsammans
utföra storverk och det blir dessutom roligare.
Det är Rådet för trygghet & folkhälsa som beviljar/avslår stimulansmedel
Ansökningar behandlas vid ett tillfälle per år av rådet och ska därför vara inne före
den 10 november för påföljande år.

Utvärderingsblankett utdelas i samband med beviljade medel.

Ansökningsblankett för
Rådets ”stimulanspengar”
Projektet/satsningens namn

Aktivitet (Skriv kort vad du/ni tänker göra, för vem och varför.)
En bakgrund till satsningen. En sammanfattning och en utförligare beskrivning

Syfte/Mål (Vilka förväntningar har du/ni på satsningen som ska utföras.)

Vilka långsiktiga effekter/resultat förväntar ni er?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Uppföljning/utvärdering
insatsen.)

(Hur har du/ni tänkt att redovisa resultatet av

Samarbetspartners (vilka andra aktörer är involverade i satsningen.)

Belopp som ansökan avser samt eventuellt andra finansiärer

Ansvarig för ansökan
Namn:
Adress:
Telefon:
Är satsningen förankrad hos exempelvis arbetsgivare/chef, styrelse m.fl.?
Ja

Nej

Ansökan skickas till:
Rose-Marie Borg
Folkhälsoenheten
Torggatan 4, Centrumhuset
533 80 Götene.
Vid frågor, ring 0511- 38 63 66 eller maila: rose-marie.borg@gotene.se
Mobil.tel 0708 – 299 525

