ALLMÄNNA VILLKOR ALLA ÄR OLIKA – OLIKA ÄR BRA
VILLKOR OCH ÄNDAMÅL
1. Föreningen ska uppfylla nedanstående kriterier;
•

föreningen ska vara medlem i Svenska Fotbollförbundet (SvFF),

•

föreningens stadgar, föreskrifter och verksamhet får inte strida mot grundläggande föreningsrättsliga- och
demokratiska principer eller mot SvFF:s värdegrund,

•

föreningen ska bedriva projektet på jämställd grund.

•

Juryn har möjlighet att göra undantag från kravet på medlemskap i SvFF (och övriga kriterier som följer
därav) och bevilja anslag till andra föreningar eller initiativ som använder fotbollen som grund och metod för
att stötta integration, jämställdhet, demokratiska värderingar och motverka utanförskap. I övrigt gäller
samma krav på projektplan, genomförande, redovisning med mera.

2. Föreningar kan endast ansöka om medel en gång per ansökningsperiod.
3. Medel lämnas endast för det ändamål som framgår av ansökan.
4. Föreningen ska endast använda medlen till verksamhet i enlighet med ansökan.
5. Ansökan tas endast emot via ansökningsformuläret. Om formuläret ej fungerar under ansökningsperioden kan
det göras undantag.
6. Den som lämnar in ansökan ansvarar för att hen har har rätt att företräda föreningen i detta avseende.
7. Om ett projekt bedrivs i strid mot villkoren kan Alla är olika – olika är bra besluta att avbryta
finansieringen av projektet.

PROJEKTETS KOSTNADER
8. Varje förening kan ansöka om högst 150 000 kr.
9. Projektets kostnader ska kunna hänföras till ansökan som ligger till grund för beslut om projektmedel.
10. Medel får endast användas på det sätt som framgår av ansökan. För att föreningen ska få disponera
medlen på annat sätt krävs en överenskommelse mellan Alla är olika – olika är bra och föreningen.
11. Föreningen är skyldig att hålla mottagna medel avskilda om inte annat anges i beslutet.
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REDOVISNING AV BEVILJAT STÖD
12. Föreningen ska redovisa hur medlen använts till beviljat projekt i en slutrapport. Slutrapporten fylls i
digitalt och ska inkomma till Alla är olika – olika är bra senast den dag som anges i beslutet.
13. Redovisning ska ske mot den budget som anges i ansökan för projektet. Eventuella avvikelser ska
meddelas och kommenteras i slutrapporten.

ÅTERBETALNING/ÅTERKRAV
14. Beviljat medel ska återbetalas om;
•

om ett projekt bedrivs i strid med de allmänna villkoren för Alla är olika – olika är bra,

•

föreningen har använt de beviljade medlen till ändamål som inte framgår av ansökan,

•

föreningen inte har slutrapporterat inom föreskriven tid,

•

föreningen har genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att stöd har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och förenigen borde ha insett detta

•

föreningen i övrigt har agerat i strid med SvFF:s värdegrund eller på annat sätt skadat förtroendet
för Alla är olika – olika är bra, SvFF eller svensk fotboll.

•

Medel som inte har förbrukats, projektets överskott ska återbetalas.

KONTAKTA ALLA ÄR OLIKA – OLIKA ÄR BRA
15. Föreningen ska kontakta Alla är olika – olika är bra om:
•

projektet ska avbrytas,

•

ändringar i projektet ska göras, tillexempel ändring av aktiviteter eller ändring i budget,

•

projektstarten försenas så att den planerade verksamheten under projektåret inte kan genomföras
enligt angiven tidsplan,

•

begäran om avvikelse för något av de allmänna villkoren,

•

föreningen ändrar kontaktuppgifter för sig eller angiven kontaktperson .
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•

Föreningen ska läsa igenom och godkänna allmänna villkor innan ansökan skickas in.
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