Miljöstöd för föreningar
Riktlinjer för miljöstöd för föreningar
Miljöstödets syfte är att genom olika lokala föreningsaktiviteter fånga
och behålla engagemang för miljö- och klimatfrågor bland kommunens
invånare. Endast registrerade lokala ideella föreningar i Upplands Väsby
kan söka miljöstöd.
Miljöstödet ska användas till en aktivitet som är öppet för allmänheten och har en tydlig koppling till miljö.
Exempel på vad stödet kan användas till är marknadsföring, föredragsarvode, trycksaker, källsorteringsplatser
m.m. Miljöstödet omfattar inte mat, dryck, åtgärder inom social hållbarhet eller allmänna omkostnader.
Ansökan och beslut
I ansökan görs en utförlig beskrivning av aktiviteten och vilka kostnader stödet ska användas till. Detta är
underlag för bedömning av stöd. Till ansökan ska även föreningens stadgar bifogas.
Kommunen ser gärna ett samarbete mellan flera föreningar, där en av föreningarna ansöker för aktiviteten.
Stöd kan beviljas tidigast månaden efter att ansökan inkommit till kommunen. Ansökningen måste vara
inkommen och beviljad innan aktiviteten påbörjats. Stödet kan inte ges för redan genomförda aktivitet.
Ofullständig ansökan måste kompletteras för att kunna prövas. Vid marknadsföring av aktiviteten ska det
framgå att den har finansierats med stöd av Upplands Väsbys miljöstöd för föreningar.
Miljöstödets storlek
Beloppet för miljöstödet: max 11 000 kronor/förening. Potten för stödet per år är 110 000 kronor. Först till
kvarn!
Ansökningsperiod
Ansökningsperioden för miljöstödet sker löpande från och med 1 januari till 31 december.
Utbetalning av miljöstöd
Upplands Väsby kommun betalar ut miljöstödet senast tre veckor efter att ansökan har beviljats. En utbetalning
per sökande. Om den planerade aktiviteten ställs in ska föreningen betala tillbaka miljöstödet till kommunen.
Återrapportering
En återrapportering efter genomförd aktivitet är ett krav. Senast en månad efter genomförd aktivitet ska
återrapporteringen skickas via e-post till morgan.pettersson@upplandsvasby.se med följande information:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Namn på aktiviteten?
Antal deltagande?
Vad hände under aktiviteten avseende miljö?
Var ni nöjda med resultatet?
Hur fick ni information om miljöstödet?
Kan ni tänka er att ansöka stödet igen?

Kontaktperson: Morgan Pettersson, miljöstrateg
Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
Besök: Dragonvägen 86, telefon 08-590 977 93
morgan.pettersson@upplandsvasby.se

Komplettera gärna med bilder. Om kravet kring återrapport inte uppfylls ska föreningen betala tillbaka
miljöstödet till kommunen.

