KYRKSLÄTTS KOMMUN
FRITIDSSEKTIONEN
Ervastvägen 2
PB 20
02401 KYRKSLÄTT
Tel. 040-753 8906

UNGDOMSTJÄNSTER

ANSÖKAN
Kommunens bidrag till samfund /
förening / grupp

År ______________
Ansökan om projektbidrag
(bidraget utbetalas endast mot
redovisning)

Samfund / förening / grupp
1.
SÖKANDE
Näradress och postanstalt

PERSONMEDLEMMAR

E-post

Internetadress

Telefon

Bankkontonummer

Hemort

Registreringsår

I Kyrkslätt hemmahörande
personmedlemmar

Övriga personmedlemmar

Av medlemmarna i förening
som ansöker om bidrag för
ungdomsverksamhet skall
2/3 vara under 29 år

Centralorganisation

Personmedlemmar
sammanlagt
______________
varav under
29-åriga

Ordförande

______________

Telefon hem/tjänst

2.
FUNKTIONÄRER
Näradress och postanstalt

Sekreterare

Telefon hem/tjänst

Näradress och postanstalt

Kassör

Telefon hem/tjänst

Näradress och postanstalt

Namntecknare enligt stadgarna

______________________________ _____________________________ __________________________
Namn
3.
KONTAKTPERSON
Behandling och post i
bidragsärenden

Telefon hem/tjänst

Näradress och postanstalt

E-post

4.
BILAGOR

4.1.

Plan för projektbidrag

5.
BIDRAG SOM
SÖKS

Plan och kostnadsspecifikation skall företes i
separat bilaga

På annat håll
erhållet bidrag
€

BIDRAGSFORM

Söks av
fritidssektionen
€

5.1. Projektbidrag: Evenemang och materiel för verksamheten. Projektbidrag
beviljas för sådan verksamhet som inte understöds med verksamhetsbidrag,
t.ex. för läger, utflykter, projekt, utbildning, nationell och internationell
verksamhet samt materiel av engångskaraktär i anslutning till verksamheten.
Personalutgifter högst 50 %

5.2. Projektbidrag: Förebyggande av utslagning. För projekt och evenemang
som genomförs i Kyrkslätt och som är avsedda att förebygga utslagning av
barn och unga. Personalutgifter högst 50 %

5.3. Projektbidrag: Ungas fria verksamhetsgrupper. För verksamhet i ungas
fria grupper i Kyrkslätt (t.ex. för inspelningskostnader)

5.4. Projektbidrag: Påbörjande av verksamhet (startbidrag). En
ungdomsförening eller -grupp som inleder sin verksamhet kan ansöka om
startbidrag för utgifter för påbörjande av verksamheten. Föreningar kan
emellertid inte under samma år få både startbidrag och verksamhetsbidrag.

6.
FÖRBINDELSE
ANGÅENDE
ÅTERBETALNING

Föreningen förbinder sig att återbetala beviljade bidrag, om bidragsbesluten på grund av rättelseyrkande eller
besvär ändras, eller om myndigheten som beviljat bidraget av annat skäl (bidragsreglemente, lagstiftning) på
goda grunder kräver det.

7. UNDERSKRIFTER
Ort
(Namnteckningsrätt i
enlighet med
föreningens stadgar och
föreningslagens
bestämmelser)

__________________________________________

Underskrifter
och namn- ___________________________________
förtydligande
Namntecknarens
ställning i föreningen _____________________________

datum ____________________________

____________________________________

____________________________________

