Guldkantsbidraget 2021

Guldkantsbidraget är ett bidrag för sommaraktiviteter riktade till
barn och ungdomar.
Bidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund
Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, kommunala verksamheter och organisationer. Det
kan inte sökas av privatpersoner eller företag.

När ansöker man?
Ansökan öppnar 11 januari 2021 och stänger 28 februari 2021. Ansökan görs via formulär
på boiu.se/guldkant. Sent inkomna ansökningar beaktas ej.
Besked om bidrag meddelas tidigast i mitten av maj. Det är styrelsen för Uppsala läns
Barnavårdsförbund som beslutar om bidrag.

Vad kan man söka för?

Bidrag kan endast sökas för aktiviteter som sker under sommaren (juni, juli och augusti).
Aktiviteterna ska rikta sig till barn och unga upp till 20 år i en eller flera av kommunerna
Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Östhammar eller Uppsala.
Det går att söka upp till 15 000 kr per projekt/aktivitet. Det är möjligt för samma
organisation att skicka in ansökningar för flera projekt.
Bidrag kan ges för behov som inte ska tillgodoses genom
kommunens ordinarie verksamhet.
Vänd bladet för mer information!

Prioriterade områden och övriga kriterier

Det är viktigt att projektet/aktiviteten medverkar till ett eller flera prioriterade områden:
• en uppväxt under trygga och goda förhållanden
• att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
• att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som
andra
• att främja integration och mångfald.
Vidare prioriteras projekt/aktiviteter utifrån följande kriterier:
• Insatser som involverar så många barn och familjer som möjligt och flera kommuner
prioriteras.
• Insatser som verkar för en direkt och konkret effekt prioriteras
På grund av den pågående Covid-19-pandemin uppmuntras aktiviteter som anordnas lokalt
eller i nära omnejd till hemkommunen. Tillämpliga rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten ska följas.

Redovisning

Bidraget ska redovisas senast den 30 september ansökningsåret. Redovisningen görs via
boiu.se/guldkantredovisning.
Sökande blir återbetalningsskyldig om:
• bidraget använts till annat än det beviljats för, eller
• om bidraget inte använts i sin helhet (den summa som blivit över ska då återbetalas), eller
• om redovisning av hur bidraget använts inte inkommit senast den 30 september 2021.

Mer information

Guldkantsbidraget administreras av Barnombudet i Uppsala Län (BOiU). Mer information
om bidraget och hur du går tillväga för att ansöka finns på boiu.se/guldkant.
Du kan nå ansvarig handläggare på:
E-post: guldkant@boiu.se
Tel (växel): 018 69 44 99

