Ansökan skickas till
Orust kommun
Folkhälsostrateg Anna Sandberg
Kommunstyrelseförvaltningen
473 80 HENÅN

Ansökan - utvecklingsmedel 2018
sista ansökningsdag 1 oktober 2017
Verksamhet – organisation

Kontaktperson

Adress

Telefon

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Mobil

e-post

Sökt summa
-egen insats redovisas nedan
Förankring av ansökan -chef,
arbetsledare,ordförande eller motsvarande
En kort bakgrund

Syfte och mål med utvecklingsarbetet

Insatser och målgrupp

Tidsram
Egen insats (pengar, tid, personal) – skall motsvara minst hälften av totalsumman för utvecklingsarbetet
Utvärdering

Plan för framtiden

Inlämnade uppgifter kommer att databehandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och i enlighet med din ansökan. Du
medger att dina bifogade uppgifter får lagras och bearbetas i ett register av Folkhälsorådet i Orust kommun. Du har rätt att
skriftligen begära utdrag och rättelse. Uppgifterna i din ansökan kan komma att utlämnas i enlighet med offentlighetsprincipen
Personuppgiftsansvarig är Folkhälsorådet i Orust kommun. Kontaktperson är Anna Sandberg Kommunstyrelseförvaltningen
47 380 Henån. Telefon 0304- 33 41 02 e-post: anna.sandberg@orust.se

Ort och datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Ansökan och anvisningar för Utvecklingsmedel för folkhälsa

Utvecklingsmedel för att förbättra folkhälsan på Orust 2018
Folkhälsorådet erbjuder möjlighet att söka utvecklingsmedel för att stimulera och förbättra
folkhälsan på Orust. Kommunala och andra offentliga verksamheter, föreningar, ideella och
övriga organisationer som arbetar för folkhälsan kan söka utvecklingsmedel.
Ansökan ska ligga inom ramen för Folkhälsorådets prioriteringsområden och bidra till en ökad
jämlikhet i hälsa. Tidiga insatser kommer att prioriteras.
Blankett ansökan - utvecklingsmedel 2018 skall användas.
Folkhälsorådets prioriteringsområden :
-

Trygga och goda uppväxtvillkor
Jämlika och jämställda levnadsvillkor
Ett ökat arbetsdeltagande
Ett åldrande med livskvalité

Kriterier :
-

Sökande ska vara en stadigvarande verksamhet i Orust kommun.
Utvecklingsarbetet skall ligga i linje med Folkhälsorådets prioriterade områden och skall
vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär på grupp eller befolkningsnivå
- Bidrag ges inte till ordinarie verksamhet
- Utvecklingsarbetet skall vara delfinansierat till minst hälften.
- Utvecklingsarbetet skall redovisas i separat uppföljningsmall
Ansökan skall ge svar på följande frågor :
-

Finns det ett tydligt mål, syfte och plan för genomförande av insatsen?
På vilket sätt bidrar insatsen till att utjämna skillnader i hälsa för den aktuella målgruppen?
Är insatsen initierad av verksamheten där insatsen ska genomföras? Om inte har den
förankrats på annat sätt i den ordinarie verksamheten och på ledningsnivå?
Hur ska insatsen följas upp eller utvärderas?
Finns en plan för hur insatsen ska implementeras i ordinarie verksamhet om den visar sig
vara framgångsrik

Delfinansiering krävs och kan, utöver pengar, vara personal, material med mera. Projektet kan
pågå i mer än ett år, men beviljas bara för ett år i taget. Ansökan beviljas högst i tre år i rad. En
ny ansökan måste lämnas in varje år. Ange tidsplan i ansökan.
Folkhälsorådet beslutar
Folkhälsorådet äger fördelningen av utvecklingsmedel. Folkhälsorådet tar ställning till ansökan
och äger rätten till att bevilja eller avslå ansökan
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