Riktlinjer för Barbros bankomat
Barbrobetalar är en del av enheten Ung i Kungsbacka, förvaltningen för Kultur & Fritid.
Genom Barbrobetalar kan ni som behöver pengar till ert fritidsintresse få kontakt med er
lokala ungdomskonsulent som ger handledning, råd och stöd.
Bankomaten är avsedd för finansiering av projekt, arrangemang, aktiviteter eller
intressegrupper utan vinstsyfte. Det kan exempelvis vara konserter, utställningar, LAN, teater,
discon, workshops, kurser eller andra aktiviteter som ska vara tillgängliga för alla ungdomar i
Kungsbacka. Stöd kan exempelvis fås för marknadsföring, lokal, material, ljud och ljus.
Allmänna kriterier
- Alla projekt ska bygga på ungdomars initiativ och deltagande. Projektet ska drivas och
genomföras av ungdomar.
- Målgruppen för projektet ska vara ungdomar bosatta i Kungsbacka kommun.
- Projektet ska genomföras i Kungsbacka kommun.
- Projektet ska vara alkohol- och drogfritt.
- Projektet ska vara öppet för alla ungdomar.
- Projektet ska vara partipolitiskt och religiöst obundet.
- Stöd ges inte till kommersiell eller vinstdrivande verksamhet.
- Överskott av arrangemang bör gå till fortsatta öppna verksamheter. Om överskott är
tänkt att gå till slutna arrangemang måste detta anges tydligt i ansökan.
- Kungsbacka kommun och Barbrobetalars loggor ska finnas med på allt
marknadsföringsmaterial till projekt som finansieras av Barbros bankomat.
- Kungsbacka kommun strävar efter jämställd resursfördelning. Projekt som bidrar till
jämställdhet har en ökad chans att få stöd från Barbros bankomat.
Särskilda krav
- Ansökningsblankett med projektets syfte och budget fylls i, skrivs under och skickas
in till Barbrobetalar. Handläggning av ansökan kan ta upp till fyra veckor.
Viktig information
- Alla ekonomiska transaktioner sker genom Barbrobetalar och förvaltningen för Kultur
& Fritid. Inga ekonomiska medel betalas ut.
- Inget stöd medges till livsmedel för försäljning.
- Stöd medges inte till skolprojekt. Skolpersonal kan inte stå som kontaktperson i
ansökan.
- Beviljade ansökningar ska handledas av en ungdomskonsulent. Om ni inte redan har
kontakt med en ungdomskonsulent förmedlar Barbros bankomat kontakt med en.
Kontakta oss för mer information!
E-post: barbrobetalar@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 78 50

