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Information till föreningar gällande stödpaketet från
Ronneby kommun
Ronneby kommuns krisledningsnämnd tog 200407, med anledning av
Covid-19 pandemin, beslutet att lansera ett stödpaket för kommunens
föreningar. En del i stödpaketet innebar att vissa bidrag skulle utbetalas i
förskott. Teknik-, fritid och kulturförvaltningen har nu handlagt de aktuella
bidragen som Krisledningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag.
Bidragen kommer att utbetalas dagens datum 200416.
De bidrag som kommer att utbetalas enligt 2019-års nivå är följande:

Ronneby kommun
Postadress

372 80 Ronneby

•

Verksamhetsbidrag för kulturföreningar

•

Medlemsbidrag

•

Anläggningsbidrag

•

Lokalbidrag

•

Bidrag för samlingslokaler

•

Aktivitetsstöd*
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*Information gällande aktivitetsersättningen
•

Som en del i arbetet med stödpaketet till föreningar och kulturliv,
kommer aktivitetsstödet för 2020 att betalas ut i förskott i år. Detta
bidrag söks normalt sett terminen efter genomförandet, men kommer
i år att betalas ut under vecka 16 och 17.

•

Beloppet kommer att motsvara respektive förenings inrapporterade
aktiviteter under verksamhetsåret 2019, det vill säga det bidraget som
föreningen normalt sett skulle ansökt om 2020-08 och 2021-02.

•

Detta innebär att nästa period där idrottsföreningar kan söka
aktivitetsstöd igen är för vårterminen 2021. Fram till dess kommer
aktivitetsstödet inte att vara tillgängligt i Föreningsportalen

Nybildade idrottsföreningar
•

Om det under denna period kommer att bildas någon ny
idrottsförening, som är behörig att söka aktivitetsstöd, så kommer det
vara möjligt att söka aktivitetsstöd enligt ordinarie rutiner.
Kontakta Teknik-, fritid och kultur så hjälper vi till.

Information övriga bidrag
•

De föreningar som har ansökt om lokalbidrag första gången 2020,
alternativt inte sökt under 2019 handläggs enligt ordinarie rutiner.

•

De kulturföreningar som sökte verksamhetsbidrag under 2019 men
som inte inkommit med en ansökan för 2020, har kontaktats av
förvaltningens handläggare. Detta för att säkerställa att föreningen
inte har missat att ansöka. Ingen förening har återkommit med någon
ansökan.

•

De föreningar som har ansökt om verksamhetsbidrag första gången
2020, alternativt inte ansökt under 2019, kommer att handläggs enligt
ordinarie rutiner.
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