
Helsingborgs Stad
Utvecklingsnämndens förvaltning
251 89 Helsingborg

Regler för ansökan om medel till integrationsprojekt

Vilka kan söka?
Föreningar, organisationer, förvaltningar eller enskilda.

Vad förväntas av projektet?
Projektet ska vara klart avgränsat och inte utgöra en del av ordinarie verksamhet. Utveckling 
av nya idéer och arbetssätt prioriteras.
Projektet bör ha en eller flera samarbetspartners. Utvecklingsnämnden uppmuntrar och priori-
terar samarbete mellan föreningslivet, skolan/förskolan och andra myndigheter/organisationer.

Det här gäller
•	 Särskild ansökningsblankett skall fyllas i.
•	 Stöd kan endast beviljas för ett år.
•	 Utvecklingsnämnden kommer att utvärdera ett urval av de integrationsprojekt där ekono-

miskt stöd har beviljats.



Utvecklingsnämndens förvaltning
251 89 Helsingborg

       

Dnr  _________________

Inkom________________

Ansökan om bidrag till integrationsprojekt

Antal bilagor ________

Sökande: (organisation eller dylikt) Kontaktperson:

Ev. organisationsnummer: Kontaktpersonens adress:

Postgiro-/ bankgironummer:

Organisation eller dylikt adress: Kontakpersonens telefon dagtid (även rikt-
nummer):

Telefon dagtid (även riktnummer):

Fax (även riktnummer):

e-postadress:

Kontaktpersonens:

Fax (även riktnummer):

e-postadress:

Antal medlemmar:........................varav aktiva....................

Vi vill att korrespondensen rörande denna ansökan sker till

      organisationen/ dylikt adress:

      kontaktpersonens adress:
  
Vi har tidigare fått stöd av Utvecklingsnämnden

     nej                  ja, år...............för (projektets namn)............................................................



Projektets namn: Tidsperiod:

Total projektkostnad: Sökt belopp:

Bidrag har även sökts hos: Sökt belopp: Beviljat belopp:

Samverkansparter:

.....................................................   ..................................................... ....................................
Kontaktpersonens underskrift         Ordförandens underskrift              Datum

Bifoga projektbeskrivning. Den ska innehålla svar på frågorna nedan:

1 Vad är projektets mål?
2 Vilken målgrupp vänder ni er till? Beskriv gärna målgruppen (kön, ålder m.m) och hur   
 många som kommer att påverkas/ delat i projektet.
3 Hur kommer ni att genomföra och organisera projektet? Beskriv metod och arbetssätt.
4 Hur kommer ni att sprida information om projektet?
5 Hur kommer ni att sprida resultatetn och erfarenheterna?
6 Hur finansierar ni projektet? Bifoga budget.
7 Hur kommer ni att följa upp och utvärdera projektet?
8 Hur kommer samverkan med angivna samarbetspartner att ske?

Ansökan ska undertecknas av organisationens firmatecknare och kontaktperson om det inte är samma 
person.

Ansökan skickas till:
Haxhi  Osmanaj
Utvecklingsnämndens förvaltning
Enhet Integration, Uppdrag
251 89  HELSINGBORG


