
 

Anvisningar för Idépengen 

Boost Hyltes Idépeng är till för dig som är mellan 15 och 30 år och som har en idé till en 

aktivitet eller ett evenemang som du vill genomföra. Exempel på projekt kan vara konsert, 

utställning, disco, LAN, kurs, utflykt, sportevenemang eller något annat. Huvudsaken är att 

alla unga vuxna i Hylte kommun är välkomna att delta. Stöd ges bland annat för lokalhyra, 

utrustning, livsmedel och marknadsföring. Ansökan ska göras av en enskild person men 

projektet kan genomföras av en grupp. 

 

Allmänna riktlinjer 

 Projektet ska drivas och genomföras av unga vuxna i åldern 15-30 år som är bosatta i 

Hylte kommun. Om projektet genomförs av en grupp ska den övervägande delen av 

deltagarna tillhöra målgruppen. 

 Ett projekt kan max beviljas 7000 kr. 

 Projektet får pågå i max 6 månader. 

 Målgruppen för projektet ska i första hand vara personer mellan 15 och 30 år som är 

bosatta i Hylte kommun och alla ska vara välkomna att delta.  

 Projektet ska vara alkohol- och drogfritt. 

 Projektet ska vara partipolitiskt och religiöst obundet och återspegla Hylte kommuns 

demokratiska och humanistiska grundsyn.  

 Stöd ges inte till föreningar, organisationer eller offentlig verksamhet och inte heller 

till kommersiell eller vinstdrivande verksamhet. 

 Idépengen får inte användas för att betala ut lön.  

 Material och utrustning som köps in med Idépengen tillfaller Hylte kommun när 

projektet är avslutat. 

 Den projektansvarige ansvarar själv för att skaffa de tillstånd och försäkringar som 

behövs vid genomförandet av projektet. 

 

Ansökan 
Ansökan med projektets syfte och budget fylls i och skickas med brev, e-post eller via 

webbformulär till Boost Hylte. Vi behandlar ansökningarna löpande. Om din ansökan 

godkänns får du komma på ett uppstartsmöte där vi tillsammans pratar om hur du vill 

genomföra ditt projekt. Passa även på att ställa de frågor som du funderar på! Efter mötet 

fattas slutgiltigt beslut om huruvida ditt projekt ska beviljas stöd.  

 

Stöd & handledning 

Stöd ges i första hand som ekonomist stöd och viss handledning. Handledningen innebär att vi 

tillsammans följer upp hur det går med ditt projekt. Stöd ges inte i form av lokal, teknik, 

personal och utrustning. I vissa fall kan du dock få extra stöd i samband med genomförandet 

av aktiviteten. Du kan även få hjälp med marknadsföring via Boost Hyltes hemsida. 

  



 

Ekonomi 

Alla köp och transaktioner ska göras av Boost Hylte men du ansvarar själv för att undersöka 

marknaden och komma med förslag på produkter/tjänster och leverantörer. Du är även 

ansvarig för att projektet håller sig inom sin budget.  

Redovisning 
När projektet är genomfört får du komma på ett avslutande möte där vi tillsammans pratar om 

dina upplevelser. Vid mötet ska du visa upp något material, exempelvis foton, filmklipp, en 

affisch, en evenemangssida på sociala medier med mera, som ger en bild av projektet. Du ska 

även lämna in en ifylld redovisningsblankett. 

 

Kontaktuppgifter  

Karin Lövgren   

Folkhälsoutvecklare 

Telefon: 072-396 70 41 

E-post: boost@hylte.se  
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