KYRKSLÄTTS KOMMUN
BILDNINGS OCH FRITIDSNÄMNDEN
Ervastvägen 2
PB 20
02401 KYRKSLÄTT
Tel. 040-753 8906

UNGDOMSTJÄNSTER

ANSÖKAN
Kommunens bidrag till samfund /
förening / grupp

År ____2022________
Ansökan om coronaprojektbidrag

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.
BIDRAG SOM
SÖKS

BIDRAGSFORM
Corona projektbidrag
Plan och kostnadsspecifikation skall företes i separat bilaga
(instruktionerna nedan)

På annat håll
erhållet bidrag €

Söks €

5.
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.

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

__________________________________________

Underskrifter
och namn- ___________________________________
förtydligande
Namntecknarens
ställning i föreningen _____________________________

datum ____________________________
____________________________________

____________________________________

Ungdomstjänsternas coronaprojektbidrag 2022
-Detta projektbidrag kan sökas av registrerade och oregistrerade lokala ungdomsföreningar med säte i Kyrkslätt av vars medlemmar 2/3
är Kyrkslättsbor under 29 år. Av oregistrerade ungdomsföreningar förutsätts dock att de har stadgar och att deras förvaltning,
verksamhet och ekonomi är organiserade så som i en registrerad förening och att namntecknarna är myndiga.
Ansökningstid 31.3.2022 före kl. 15.30, 6 000 €
Villkor för coronaprojektbidrag:
-Grunden för beviljande av bidraget är utveckling av hobbyverksamheten för barn och unga och att få hobbyutövarna tillbaka till
hobbyerna.
-I ansökan ska man redogöra för på vilket sätt verksamheten som ansökan gäller utvecklar barns och ungas hobbyverksamhet och
lockar utövarna tillbaka till fritidsintressena.
-Verksamheten ordnas i Kyrkslätt.
-Målgrupp för den planerade verksamheten är barn och unga under 18 år i Kyrkslätt.
-Man kan söka bidrag på basis av en plan eller verksamhet som redan förverkligats.
-Till ansökan ska fogas en kostnadskalkyl över hur utgifterna fördelats eller verifikat över kostnaderna för verksamheten.
-En självfinansieringsandel är inte en förutsättning för ansökan eller beviljande av bidrag.
Bokföring och redovisning över användning:
-Verksamheten som coronabidraget gäller ska avskiljas tydligt i föreningens bokslut.
-Bidragssumman ska användas under år 2022 till användningsändamålet som nämns i beslutet.
-Om användningen av coronaprojektbidraget ges en skild redovisning där man redogör för utfallet av verksamheten, deltagarantalen,
övriga specialdrag och fördelningen av utgifter och inkomster.
-Coronaprojektbidragen inkluderas inte i maximinivån för bidrag, vilken fastställts i bidragsreglementet, då bidragen beviljas år 2022 och
redovisningarna över användningen bedöms.

