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Uppväxlingsprojekt 
Civilsamhället – genom enskilda medborgare, föreningsliv och ideella organisationer 
samt lokala företag – månar om och vill utveckla sin bygd för att möjliggöra ett 
levande samhälle året om.  Borgholms kommun avsätter därför en årlig budget till 
så kallade uppväxlingsprojekt. 

Syfte 
Syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ 
från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. 

Mål  
Att uppmuntra och tillvarata det lokala civilsamhällets egna engagemang i den 
lokala utvecklingen runt om i kommunen. 

Vad kan ett uppväxlingsprojekt vara? 
Till exempel en promenadväg, grillplats, utomhusscen, boulebana eller plantering 
där den egna insatsen kan utgöras av eget arbete och medel söks för införskaffade 
av material och/eller få utfört arbete som kräver behörig personal. 

Ovanstående är enbart exempel och ska inte ses som begränsande utan alla idéer 
och initiativ välkomnas där vi tillsammans kan hjälpas åt att utveckla vår bygd. 

Vem kan ansöka om medel för uppväxlingsprojekt? 
Olika föreningar kan söka bidrag från uppväxlingsprojekt var för sig eller 
tillsammans. 

Vad ska ansökan innehålla? 
Ansökan ska vara skriftlig, innehålla syfte, mål och kort beskriva vad som ska göras 
och när det ska ske. Den ska också innehålla enkel budget med den egna insatsen 
och sökt belopp samt vad det sökta beloppet ska användas till. 

Beslut om bidrag till uppväxlingsprojekt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utbetalning av uppväxlingsprojektet 
två gånger per år, mars och september, med maximalt 100 000 kronor per projekt. 
Det totala bidragsutrymmet beslutas varje år av kommunfullmäktige i budgeten.  

Kommunstyrelsen kan, efter särskild prövning, besluta om eventuella avsteg från 
det maximala bidragsbeloppet. 

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september. 
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Redovisning och uppföljning 
Ekonomisk redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två 
månader efter avslutat projekt. 

Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska kommunstyrelsens 
arbetsutskott omedelbart meddelas. Återbetalning kan krävas på delar eller hela 
bidragsbeloppet om projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om 
projektet inte genomförs ska bidraget återbetalas i sin helhet. 

_ _ _ _ _ _ 
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