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Bidragsobjekt

Miljöskyddsbidrag kan beviljas till registrerade, allmännyttiga föreningar i Kyrkslätt som inte
eftersträvar vinst, vars verksamhet befrämjar eller genomför följande på Kyrkslätts kommuns
område:

- miljö-, vatten- eller naturskydd
- skötsel av natur- eller kulturmiljön
- miljöns prydlighet och trivsamhet
- miljöfostran
- energibesparing och användning av förnybar energi
- utnyttjande av avfall, återvinning och minskning av uppkomsten av avfall
- övriga mål för verksamheten vid kommunens miljöskyddsenhet

Bidrag kan beviljas också till oregistrerade sammanslutningar i Kyrkslätt för ovannämnd
verksamhet förutsatt att sammanslutningen har stadgar och dess förvaltning, verksamhet och
ekonomi till tillämpliga delar har ordnats som i registrerade föreningar och dess namntecknare är
myndiga.

Bidrag beviljas inte

- för verksamhet för vilken har beviljats verksamhetsbidrag från annat håll i kommunen
- för uppfyllande av lagstadgade miljöskyddsåligganden
- till fysiska personer eller fastigheter

Ansökan om bidrag

Bidragen lediganslås årligen på våren, huvudsakligen i februari-mars. Kungörelsen publiceras på
kommunens webbplats och dessutom informeras om saken på ett omfattande sätt i olika medier.

Bidrag söks med en elektronisk ansökningsblankett, som fås på kommunens webbplats. Till
ansökan bifogas:

- föreningens verksamhetsplan och dess fastslagna budget för det år för vilket man ansöker om
bidrag
- föreningens verksamhetsberättelse för föregående år och ett undertecknat bokslut
- uppgifter om föreningens medlemsantal vid ingången av verksamhetsåret

I de oregistrerade sammanslutningarnas ansökningar kan uppgifterna i ovannämnda bilagor
meddelas med en fritt formulerad bilaga. Till ansökningshandlingarna för specialiserade objekt,
såsom t.ex. iståndsättning av vattendrag eller naturvårdsobjekt ska man foga en bedömning om
kostnaderna för den meddelade verksamheten.



Sökande ansvarar för de eventuella tillstånd av myndigheter som verksamheten eventuellt
förutsätter och för anökan och iakttagande av mark- eller vattenområdesägarens samtycke.

Fördelningsgrunder

Byggnads- och miljönämnden beslutar om fördelning av anslaget mellan de sökande som lämnat
in ansökan inom utsatt tid på följande grunder:

- anslag delas i första hand till specificerade mål
- hur omfattande inverkningar verksamheten har, långsiktighet och allmännyttighet
- verksamhetens kvalitet
- föreningens medlemsantal i kommunen
- antalet användare av det specificerade objektet
- bidrag som erhållits under tidigare år eller från andra instanser

Utbetalning och rapportering

Bidraget betalas på det konto som sökande angivit då bidragsbeslutet vunnit laga kraft.

Erhållaren av bidraget ska rapportera om användningen av bidraget till miljöskyddsenheten senast
vid utgången av januari året efter bidragsåret. Föreningarna kan rapportera genom att sända en
verksamhetsberättelse och ett bokslut för bidragsåret och sammanslutningar som fått bidrag för
specificerade objekt (t.ex. iståndsättning av vattendrag och naturvårdsobjekt) genom att sända
verifikat över användningen av bidraget.

Bidraget kan krävas tillbaka ifall

- man inte rapporterar om användningen av det inom utsatt tid

- det har använts för annat än det ansökta ändamålet

- bidragserhållaren har givit kommunens myndigheter felaktiga uppgifter.


