Fond - «Formålskapital med selvpålagte restriksjoner»
Ref note 11 i Årsregnskap for Mental Helse
1. Formålet med ordningen
o
o
o
o

Bidra til å etablere nye møteplasser / treffsteder i Mental Helse, evt
utvikling av eksisterende møteplasser / treffsteder.
Støtte enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på nyskapende lokal
aktivitet og frivillighet
Arrangementer som engasjerer både medlemmer og lokalbefolkningen.
Stimulere til engasjement og ildsjel-aktivitet lokalt.

2. Hvem som kan søke om støtte
Lokal- og fylkeslag i Mental Helse
3. Dette kan det søkes om
•
•
•
•

Tilskudd til etablering av nye møteplasser / treffsteder, evt videreutvikling av
eksisterende
Støtte til nye lokale aktiviteter / tiltak og tilrettelegging for disse aktivitetene.
Tiltak av varighet som fremmer psykisk og fysisk helse, mestring, livskvalitet og
sosial deltakelse.
Maks bevilgning er kr 100 000

4. Dette kan det ikke søkes om
•
•

•
•
•

Finansiering av utstyr der utstyret ikke er knyttet opp mot planlagt og beskrevet
prosjektaktivitet for deltakerne.
Ordinært organisasjonsarbeid i form av ordinær møtevirksomhet, samlinger for
styremedlemmer og andre tillitsvalgte, medlemsverving og opplæring/skolering i
administrativt arbeid.
Prosjekter som retter seg mot en målgruppe spredt over store deler av landet.
Finansiering av tilbud / tiltak som bør være kommunale, eller tilskudd til utstyr
som vil benyttes av andre enn lokallaget i Mental Helse
Lønn og / eller honorar

5. Dette prioriteres og vektlegges
I vurderingen av søknaden vektlegges følgende kriterier:
•
•
•
•

Gjennomføringsevne lokalt,- organisering, styring og ressursbruk.
Behov for tiltaket
Plan for videre drift av aktivitet, tiltak eller treffsted / møteplass
Samarbeidsavtale med kommunen, evt andre samarbeidsparter.

•

Ved tilskudd til oppussing av lokaler må eier av lokalene også bidra i form av billig
eller gratis husleie.

6. Krav til søknaden
•
•

Søknaden må ha en beskrivelse av aktivitet / tiltak som sier noe om behovet, hva
en vil gjennomføre og hvordan en skal gjennomføre det.
Når det søkes om støtte til utstyr eller oppgradering / oppussing, skal søknaden
beskrive hvordan utstyret og / eller lokalet skal brukes fremover, og hvem som
skal ha ansvaret for vedlikehold og oppbevaring.

7. Frister og søknadsskjema
To ganger pr år utlyses midlene med retningslinjer om prioriterte tema og
søknadsprosess.
Det kan kun mottas et tilskudd pr år.

