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MÅNGFALDS OCH INTEGRATIONSINITIATIV I HAGFORS KOMMUN 

 

Har du en idé om hur du kan stärka mångfald och integration i Hagfors kommun? 

Då kan du söka bidrag till initiativ eller arrangemang. 

 

 
FÖR VAD KAN DU SÖKA?  

Bidrag beviljas främst till småskaliga initiativ med huvudfokus att stärka mångfald och 

integration i Hagfors kommun. För att initiativen ska bli beviljade bidrag ska dessa arrangeras 

inom Hagfors kommuns gränser. Projektet och arrangemangen ska bygga på en ideell bas och 

inte vara vinstdrivande. Bidraget riktar sig främst för materialkostnader som uppkommer i 

samband med initiativet. Varje initiativ räknas som en engångsföreteelse och ett beviljat 

bidrag ger inga garantier om fortsatt stöd.  
 

INOM PROJEKTET KAN HAGFORS KOMMUN GE BIDRAG TILL 
 

 Initiativ från en eller flera privatpersoner  

 Initiativ från ideella föreningar  

 Arrangemang som är öppna för allmänheten 

KOMMUNEN KAN INTE GE PROJEKTBIDRAG TILL 

 verksamhet eller projekt i kommunala förvaltningars regi  

  projekt som går med vinst 

 
LÄMAN IN DIN ANSÖKAN 
 

 Ansökan om bidrag sker via kommunens hemsida och ska vara inskickat senast en månad 

innan projektet eller arrangemangets startdatum. I ansökningsformuläret ser du vilka uppgifter 

du måste lämna 

 Medfinansiering bör sökas i största möjliga utsträckning 

 
 
MARKNADSFÖRING 
Projekt som beviljas stöd ska i all marknadsföring av projektet klart och tydligt ange att detta stöds av 

Hagfors kommun. Kommunens logotyp ska synas på allt tryckt material och i den digitala 

marknadsföringen. 

 

 
REDOVISNING 
De bidrag som betalas ut är skattemedel. Därför måste du som bidragstagare redovisa hur du använt 

bidragspengarna, så att både allmänhet och politiker kan ta del av informationen. Redovisningen ska 

skickas in inom 3 månader efter att projektet avslutats. 

 

I särskilda fall kan Hagfors kommun komma att kräva tillbaka hela eller delar av bidraget. Detta kan 

ske 

 om du har lämnat felaktiga uppgifter om ekonomi eller deltagare i projektet 

 om du inte genomför projektet så som beskrivits i ansökan 

 om redovisningen inte kommer in i tid 

 


