PM angående ansökan om medel
Medel kan sökas för insatser och verksamhet enligt stiftelsens stadgar, vars ändamålsparagraf lyder som följer:
”Stiftelsen har till ändamål att verka för ett långsiktigt bevarande av natur‐ och kulturvärden i Eklandskapet inom
Linköpings kommun. Utdelning av medel skall framförallt gå till följande typer av verksamhet ‐ information och
utbildning, forskning, natur‐ och kulturvårdande åtgärder. Fonden skall vara ett komplement till de insatser som
staten och kommunen ansvarar för”.
Med Eklandskapet i Linköpings kommun menas i första hand det område söder om Linköping som omfattas av
länsstyrelsens båda Eklandskapsinventeringar från början av 1990‐talet. Värdefulla ekdominerade områden inom
andra delar av kommunen kan dock även komma ifråga.
Villkor för utdelning av fondmedel
•

Stiftelsen kan inte åta sig arbetsgivaransvar. Finansiering av lönekostnader kan därför endast gå via
huvudarbetsgivare eller till sökande med egen firma.

•

Sökandes rätt till beslutade fondmedel kan förfalla om projekt inte påbörjas inom ett år efter delgivande av
utdelningsbeslut. Det är viktigt att kontakta stiftelsen i god tid om projektstart blir kraftigt försenat.

•

Sökande måste samråda med, och få godkännande av, stiftelsen om projektinnehåll ändras.

•

Sökande kan bli återbetalningsskyldig för utbetalda fondmedel om projekt inte fullföljs.

•

Projekt ska vara slutrapporterat senast 2 år efter angivet, rimligt, slutdatum i ansökan.

•

Slutrapport skall innefatta en beskrivning av projektet och dess genomförande, inklusive en redovisning av hur
beviljade medel använts. Godkänd slutrapport ska också innehålla en kortfattad presentation av projektet och
dess resultat, färdig för publicering på fondens hemsida och gärna med bilder.

•

Stiftelsen får rätt att, i samverkan med projektägaren, publicera projektresultat på fondens hemsida, i form av
rapporter, artiklar eller andra skrifter.

•

Tilldelade fondmedel utbetalas inte helt före slutrapportering av genomfört projekt.
Utbetalningsordning meddelas i samband med utdelningsbeslut.

•

Andra villkor kan medfölja utdelningsbeslut.

Ansökan görs på ansökningsblanketten nedan och skickas in i sex (6) exemplar (gäller även ev. bilagor) till:
Stiftelsen Eklandskapet i Linköpings kommun c/o
Linköpings kommun
Miljö‐ och samhällsbyggnadsförvaltningen att.
Gunnar Ölfvingsson
581 81 Linköping
Sista ansökningsdatum är 1 februari varje år.

Ansökningshandlingarna ska ge fondstyrelsen möjlighet att bedöma om projektets syfte är relevant för fonden och
dess ändamålsparagraf (se ovan) samt hur angeläget och genomförbart projektet är. Det är därför av högsta vikt att
noggrant fylla i blanketten. Eventuella delprojekt kan vara bra att tydligt redovisa eftersom det kan bli aktuellt med
en utdelning som är mindre än sökt belopp. När du skriver din ansökan försök att vara kortfattad och konkret.
Använd ett enkelt, lättfattligt språk. Lägg gärna till utförligare bilagor när inte utrymmet på blanketten räcker.
Beslut om utdelning tas av stiftelsens styrelse senast mars månad och snarast efter beslut underrättas alla sökande
om ev. tilldelning av fondmedel. Eventuella särskilda villkor, utbetalnings‐ och uppföljningsrutiner etc. tas upp i
samband med utdelningsbeslut.
För mer information, kontakta:
Gunnar Ölfvingsson tel 013‐20 57 12, gunnar.olfvingsson@linkoping.se

