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Riktlinjer för ansökan om bidrag
för småskaliga och bostadsnära odlingsprojekt
Syftet med bidraget är att stimulera, uppmuntra och stödja olika odlingsinitiativ
i Helsingborg. Bidrag kan sökas av föreningar som vill engagera sig i ett odlingsprojekt i
sin närmiljö.
Målet är att ge glädje och kunskap om odling samt öka kontakten mellan generationer
och människor från olika delar av staden och världen. Genom odlingsplatserna kan vi
skapa fler mötesplatser runt om i Helsingborg.

Du kan söka bidrag som finansiering för uppstart och drift av ett odlingsprojekt som
främjar ekologiska, småskaliga och bostadsnära odlingar i Helsingborg. Odlingen ska
bidra till att vi får en grönare stad och öka människors möjlighet och intresse att
engagera sig i sitt närområde. En förening kan starta upp och driva flera odlingar. Bidrag
kan då sökas för varje enskild odling.
Observera att bidrag kan sökas endast för projekt på allmän platsmark inom
Helsingborgs stad.
Bidraget kan sökas för:
• odlingsprojekt som stimulerar många människors engagemang
och delaktighet
• odlingsprojekt som ökar möjligheten att odla på nya områden
• odlingsprojekt som förskönar och är tillgängliga för många
• odlingsprojekt som sprider kunskap om ekologisk odling, biologisk
mångfald samt når nya grupper av odlingsintresserade.

Bidraget kan användas för iordningställande av ett odlingsområde, exempelvis
markberedning, material och inköp av utrustning.

Bidrag kan sökas för både uppstart av nya odlingsprojekt och för drift av befintliga
odlingsprojekt.
Det går endast att ansöka om bidrag en gång per kalenderår för respektive projekt och
vid bedömningen tittar stadsbyggnadsförvaltningen även på projektets genomförbarhet.
Bidrag beviljas upp till 25 000 kronor per projekt och kalenderår under förutsättning att
det finns kvar pengar kvar i stadens pott för stadsodling.
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Föreningar som ansöker om bidrag ska ta avstånd från diskriminerande attityder
avseende kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning
eller funktionshinder.
Stadsbyggnadsförvaltningen kan när som helst begära in uppgifter eller granska
uppgifter som ligger till grund för bidraget. Bidrag beviljas under förutsättning att
projektet genomförs så som beskrivits i ansökan.

Bidrag kan inte sökas för:
• lönekostnader
• kommersiella och vinstdrivande odlingsprojekt
• projekt som är till för enskilt bruk
• kostnader för förstudier och utredningar
• koloniområden och kolonilotter.

Den som fått bidrag kan bli skyldig att återbetala hela eller delar av bidraget om
• projektet läggs ned
• projektet förändras mot vad som beskrivits i ansökan utan att
stadsbyggnadsförvaltningen har godkänt förändringen
• bidraget används på annat sätt än vad som beskrivits i ansökan utan att
stadsbyggnadsförvaltningen har godkänt förändringen.

Ansökan
•

•

•
•
•

Ansökan ska vidare innehålla en kort beskrivning av föreningens inriktning och
antalet medlemmar.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av odlingsprojektet och platsen där projektet
ska genomföras samt en specificerad ekonomisk kalkyl. I ansökan ska också framgå
hur många som kommer att engageras i odlingsprojektet.
Ansökan ska vara stadsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast tre månader innan
önskad projektstart.
Stadsbyggnadsförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna
ansökningar.

Odlingsprojektet ska redovisas till stadsbyggnadsförvaltningen när projektet är
genomfört genom en kort beskrivning av projektets resultat och antalet odlare som
deltagit. Till redovisningen ska bifogas bilder som stadsbyggnadsförvaltningen fritt
och utan ersättning kan använda sig av för att kommunicera stadsodling i
Helsingborg.

