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Idépengar för unga – regler för att söka
Idépengen för unga är avsedd för finansiering av projekt, arrangemang, aktiviteter eller
intressegrupper utan vinstsyfte i Laholms kommun. Det kan exempelvis vara konserter,
utställningar, LAN, teater, discon, workshops, kurser eller andra aktiviteter som ska vara
tillgängliga för alla ungdomar i Laholm. Stöd kan exempelvis fås för marknadsföring,
lokal, material, ljud och ljus.
Allmänna kriterier
 Alla projekt ska bygga på ungdomars initiativ och deltagande. Projektet ska
drivas och genomföras av ungdomar.
 Målgruppen för projektet ska vara ungdomar bosatta i Laholms kommun.
 Projektet ska genomföras med utgångspunkt i Laholms kommun.
 Ett projekt kan max beviljas med 7 000 kr per gång
 Projektet ska vara alkohol- och drogfritt.
 Projektet ska vara öppet för alla ungdomar.




Projektet ska vara partipolitiskt och religiöst obundet.
Stöd ges ej till kommersiell eller vinstdrivande verksamhet.
Stöd ges ej till skolprojekt eller klasser för teambuilding eller liknande.

Särskilda krav
 Ansökningsblankett med projektets syfte och budget fylls i, skrivs under och
skickas in till ungdomsamordnaren i Laholms kommun. Handläggning av
ansökan kan ta upp till fyra veckor.
 Ansökningarna ska beredas av Ungdomsforum, som rekommenderar beslut till
ungdomsamordnaren.


Efter avslutat projekt ska projektet redovisas. Redovisningsblanketten ska fyllas i
och lämnas in senast fyra veckor efter avslutat projekt.
Stödet ges i första hand som ekonomiskt stöd och kan vid behov kompletteras med
coachning. Coachningen erbjuds av ungdomsverksamhetens personal för att ge den
som söker kontinuitet, trygghet, utveckling och flexibilitet under genomförandet av sin
idépeng. Stöd kan också ges i form av fri lokal, utrustning och teknik.
Vem kan söka
Idépeng för unga kan sökas av grupper där huvuddelen av medlemmarna är mellan 1320 år och är bosatta i Laholms kommun. Det måste vara en person som står som
sökande, men denna kan representera en grupp.
Har du frågor om ansökan eller behöver hjälp? Kontakta fritidsledarna eller
ungdomssamordnaren! Se mer här: www.laholm.se/fritidsgardar

