
ANSÖKAN OM STÖD TILL UTVECKLING  

    

Pg/Bg: *

Telefon: 

Telefon: *

Målgrupp: *

s 1 (2)

Kassör: * Telefon och/eller e-post:*

Uppgiftslämnare/kontaktperson: * Telefon och/eller e-post: *

Beskrivning av projektet (Vid behov, bifoga ett separat papper): *

Föreningens e-post: *Föreningens hemsida: *

Ansökan lämnas senast 1 februari eller 1 augusti.

Org.nr: *Föreningens namn: *

Ordförande: *

Ev samarbetspartners:

 

Ordförandes adress: *

Utvecklingsprojektets namn: *

Plats: Datum/projektperiod *

Ansökan skickas till: Vara kommun, Bildningsförvaltningen, 534 81 Vara

Kontakt: 0512-311 13/ 311 15 E-post: foreningsservice@vara.se



ANSÖKAN OM STÖD TILL UTVECKLING  

    

Belopp Belopp Ev. kommentar

Belopp Belopp Ev. kommentar

  Vi söker   kr gällande stöd till utveckling.*

 - Fält markerade med * är obligatoriska. Ofullständig ansökan behandlas inte. 

 - Vid anmodan kan föreningen behöva skicka in justerat årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

Datum Namnteckning Namnförtydligande

Härmed intygas att redovisningen är korrekt:

Datum Namnteckning Namnförtydligande

s 2 (2)

Hur gick det? (genomförande,  uppfylldes mål och syfte med projektet? Vid behov, bifoga ett separat papper).

REDOVISNING

Redovisning (Budgetredovisning + Hur gick det?) görs på den kopia av ansökan du får med beslutet. Redovisa inom 2 mån efter 

genomfört projekt. För projekt genomförda i nov och dec redovisa senast 31 dec. Redovisningen skickas till: Vara kommun, 

Bildningsförvaltningen, 534 81 Vara

Ev. kommentar

SUMMA:

 - Genom inlämnande av ansökan godkännes att ovanstående kontaktuppgifter får visas i kommunens föreningsregister, på webben 

och i tryck. I annat fall kontakta Kultur Vara, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta:

Sökta stöd

Övriga intäkter (specificeras)

Beräknade intäkter

SUMMA:

Resor/traktamente

Lokalhyra

Övriga kostnader (specificeras)

Ev. kommentarBeräknade kostnader

Arvoden

BUDGET REDOVISNING

Ansökan skickas till: Vara kommun, Bildningsförvaltningen, 534 81 Vara

Kontakt: 0512-311 13/ 311 15 E-post: foreningsservice@vara.se
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