
 
 
 
 
 
 

Regler för verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer 
 

Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva 
bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala 
utvecklingsstrategi som ligger till grund för allt regionalt utvecklingsarbete inklusive de 
bidrag, stipendier och priser som delas ut av regionen. 

 
De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av 
utvecklingen i regionen. Genom olika organisationer får regionens invånare möjlighet att 
utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig 
demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i 
samhället. 

 
Syfte 
Det regionala verksamhetsbidraget ska vara ett stöd till de ideella idéburna organisationernas 
regionala verksamhet samt främja förutsättningar för utveckling som ger regionala och lokala 
effekter. 

 
Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulera till 
utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt, folkhälsa och kultur. Verksamhet för barn 
och unga är prioriterad. 

 
Villkor 
Bidraget kan sökas av organisationer som: 

• driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner 
• är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse 
• är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap 

 
Om en ungdomsorganisation är kopplad till en vuxenorganisation måste det finnas en separat 
ungdomsverksamhet där ungdomar har ett reellt och formellt inflytande. 

 
Om organisationen har verksamhet i flera län, ska den del av verksamheten som bedrivs i 
Gävleborg beskrivas separat. 

 
Kriterier 
Ansökan om verksamhetsbidrag prövas mot regionens styrande dokument exempelvis: 

• Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 
• Kulturplan för Gävleborg 
• Folkhälsa i Gävleborg 

 
 
 
Bidraget kan endast sökas för regional verksamhet och får endast användas till verksamhet 
utan kommersiellt syfte. 



Ansökan och redovisning 
I ansökan ska följande uppgifter finnas med: 

• Årsmötesprotokoll från närmast föregående årsmöte 
• Verksamhetsplan för det år som ansökan avser (behöver inte vara antagen av årsmötet) 
• Ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse. Godkänd vid senaste årsmöte. 
• Verksamhetsberättelse. Godkänd vid senaste årsmöte. 
• Basfakta om organisationen 
• Ansökan ska vara underskriven av ordförande och kassör 

 
Ansökningar från organisationer som inte tidigare fått verksamhetsbidrag prövas särskilt. 
Detta kan då innebära att ytterligare handlingar ska lämnas som visar att grundkraven 
uppfylls. 

 
Den ansökan som en organisation lämnar ska avse kommande kalenderår. 

Sista ansökningsdag 1 september. 

Redovisning sker i samband med ansökan nästkommande år. 
 
Uppföljning 
Nämnden äger rätt att ta in extern granskare. 
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