Policy för Sparbanken Syds
stiftelse för Tillväxt
I snart 200 år har Sparbanken Syd levt och verkat och även om mycket har förändrats i samhället
sedan dess är bankens syfte detsamma än idag, att främja sparande och generera hållbar tillväxt för
kunden, banken och samhället. Genom Sparbanken Syds stiftelse för Tillväxt återinvesterar banken sitt
överskott till gagn för en hållbar tillväxt och positiv samhällsutveckling.

Syfte
Stiftelsen ska genom sin verksamhet möjliggöra
goda idéer som bidrar till en positiv samhällsutveckling och skapar hållbar tillväxt i vårt samhälle till
gagn för nuvarande och kommande generationer.
Ändamål
Stiftelsens ändamål skall vara att inom ramen för
sparbankslagen och Finansinspektionens regelverk
stödja allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål för att bidra till ekonomisk tillväxt, huvudsakligen inom Sparbanken Syds ursprungliga geografiska verksamhetsområde. För att främja ekonomisk
tillväxt stödjer stiftelsen projekt som skapar hållbarhet, tillväxt, samhällsnytta, folkbildning och som
främjar innovation.
Intressekonflikter
Sparbanksstiftelsen innebär en utmaning i sin form,
särskilt i en region med hög marknadsandel och där
ledamöterna är socialt engagerade i lokalsamhället.
Hög medvetenhet hos styrelsen beträffande dess
sociala relationer i förhållande till styrelseuppdraget i stiftelsen bedöms hantera intressekonflikten, i
kombination med kollektivt beslutsfattande i styrelsen och jävsdokumentation vid varje styrelsemöte.

Riktlinjer för val av projekt
• Stiftelsens bidrag satsas i projekt som skapar
hållbarhet, tillväxt, samhällsnytta, folkbildning
och som främjar innovation.
• Stiftelsen prioriterar projekt som kan ge spinoff–
effekter och samverkansprojekt som kan göra andra verksamheter i vår region lönsamma.
• Stiftelsen prioriterar projekt där det klart framgår
syfte och tydligt formulerade mål.
• Projekten ska huvudsakligen vara kopplade till
bankens ursprungliga verksamhetsområde, vilket
utgörs av Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommun.
• Om tidigare beviljat bidrag inte slutredovisats, behandlar vanligtvis styrelsen inte någon ny ansökan från samma sökande.
• Stiftelsens bidrag beviljas inte till löpande verksamhet eller driftskostnader. Vidare beviljas inte
heller bidrag till renovering, byggnationer eller
resor. Redan påbörjade projekt anses fullfinansierade och kan inte ansöka om bidrag.
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Vem kan ansöka?
• Bidrag från samtliga ansökningskategorier kan
sökas av föreningar, skolor, samverkansprojekt
och ideella organisationer.
• Bidrag beviljas inte till politiska eller religiösa ändamål. Aktiebolag samt statlig och kommunal
verksamhet har låg prioritet. Bidrag lämnas ej
heller till ändamål som normalt skattefinansieras.
Ansökan/utvärdering
• I ansökan ska anges om och på vilket sätt projektet möter följande fem kriterier: Hållbarhet – Tillväxt – Samhällsnytta - Folkbildning - Innovation.
• Projektbeskrivningen ska visa projektägarens
kompetens att kunna genomföra projektet.
• Är ett projekt flerårigt ska uppgift om finansiering
för hela projektets tidsperiod finnas.
• I ansökan ska finnas en kostnadskalkyl med intäkter, kostnader samt egen insats. Dessutom
ska anges sökta och eventuellt beviljade bidrag
från andra finansiärer.
• Föreningar, organisationer och företag ska bifoga
registreringsbevis eller utdrag ut protokoll som
visar styrelse och firmatecknare.
• Stiftelsen har fastlagda ansökningsperioder och
söker i mån av resurser själv intressanta projekt/
satsningar.
• Vid ansökan till första bolaget bidrag ska affärsplan bifogas
• Endast ansökningar via bankens ansökningssystem behandlas och för sent inkomna ansökningar
behandlas inte.
• Vid utvärdering av projekt tillämpar stiftelsen en
riskbaserad beslutsprocess bilaga 1.

Utbetalning av bidrag
• Alla beviljade bidrag ska vara fullfinansierade innan utbetalning kan ske. Detta gäller även då andra
finansiärer deltar.
• Projekt som inte startas upp sex månader efter
beslut, betalas inte ut om inte annan överenskommelse gjorts med stiftelsen.
• Rekvisition måste erhållas i original innan utbetalning kan ske.
• En slutredovisning krävs av bidragsmottagare.
• Uppföljning och kontroll av beviljade medel ska
alltid ske.
• Eventuell återbetalning av bidrag om
- projekt inte startats inom angiven tid.
- bidrag inte använts till avsett ändamål.
- projekt inte slutförts eller fullföljts.
- medel erhållits som överstiger kostnaderna
för projektet.
- om slutredovisning ej mottagits.
Allmänna anvisningar och villkor
• Beviljat bidrag får endast användas till sökt ändamål.
• Styrelsens beslut kan ej överklagas.
• Styrelsen motiverar inte sina beslut.
• Snarast efter det att styrelsen fattat beslut i ansökningsärenden, såväl bifall som avslag, skall
sökanden underrättas via e-post.
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Beskrivning av olika ansökningskategorier
1. Investeringsprojekt
Projekt ska främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Projekten skall tydligt syfta
till att driva tillväxt, vara nytänkande och tillföra samhällsnytta. Samverkansprojekt och
projekt som kan ge spinoff-effekter prioriteras. Projekt behöver ej vara tidsbegränsade
eller ha ett bestämt slutdatum. Pågående projekt prioriteras framför nya ansökningar
så länge de utvecklas tillfredställande. Kvalitet på projekt är överordnat geografisk
hemvist men skall finnas inom Sparbanken Syds verksamhetsområde. Riskbaserad
ansökningsprocess max med ansökningsperioder i januari, april och oktober.

2. Projekt
Projekt ska främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Normalt ett engångsstöd som
ges till kultur, idrott, intresseföreningar och samverkansprojekt inom Sparbanken Syds
ursprungliga verksamhetsområde. Projekten skall vara tidsbegränsade och ha ett tydligt
slutdatum. Riskbaserad ansökningsprocess mini, midi, max beroende på projektets
storlek med ansökningsperioder i januari, april och oktober.

3. Priser
Piratenpriset - 100 000 kr. Beslutas av Piratenssällskapets styrelse.
Kulturpriset - 30 000 kr. Jury bestående av Stiftelsens ordf, verkställande tjänsteman
samt en ledamot ur Stiftelsens styrelse.

4. Skolutflykter
Naturupplevelse för ÅK3. Maximalt 50 000 kr per år delas ut till skolklasser i
årskurs 3 för besök till, för närvarande Stenshuvud eller Kiviks Esperöd Arboretet.
Ansökningsperioder är april och oktober.
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Bilaga 1

Riskbaserad beslutsprocess
MINI

MIDI

MAX

0-49 tkr.

50- 99 tkr.

+100 tkr.

Krav

Krav

Krav

Ansökan enligt kriterier.

Ansökan enligt kriterier.

Ansökan enligt kriterier.

Personlig presentation vid
önskemål från styrelsen.

Personlig presentation vid
önskemål från styrelsen.

Utvärdering

Utvärdering

Utvärdering

Personkoll av verkställande
tjänsteman.

Personkoll av verkställande
tjänsteman.

Personkoll av verkställande
tjänsteman.

Vid behov UC.

Vid behov UC.
Referenser från tidigare
projekt/arbeten.

Uppföljning

Uppföljning

Uppföljning

Slutrapport.

Uppföljning verkställande
tjänsteman/ordförande.

Uppföljning verkställande
tjänsteman/ordförande.

Slutrapport.

Årlig rapport från projektledare.
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