Ansökan om
investeringsbidrag
Ansökan insändes till nedanstående adress
Ansökan avser år

Ankomstdatum

Förening, namn

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Postgiro/Bankgiro

Kontaktperson
Telefon bostad (inkl .riktnummer)

Telefon arbete (inkl. riktnummer)

E-postadress
@

Ansökan avser
Förbättringsarbeten/ombyggnad

Utrustning/Inventarier

Kommunalt bidrag söks med kronor

Ort och datum
Ordförande, namnteckning

Namnförtydligande

Kassör, namnteckning

Namnförtydligande

Beskrivning av projektet

Tidpunkt för genomförande av investeringen
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Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel 0454-810 00 · Fax 0454-812 07
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Ansökan om bidrag görs också hos

Kostnadskalkyl

Kronor

Finansieringsplan

Kronor

Summa
Eget arbete värderas till

Summa

Övriga upplysningar

Regler
Investeringsbidrag kan erhållas som stöd till förbättringsarbeten eller nybyggnad av lokaler och till inköp av
utrustning som bedöms som angelägna för föreningens verksamhet eller för kommunens föreningsliv.
Totalkostnaden för investeringen måste uppgå till minst ett halvt basbelopp.
Investeringsbidragets storlek bedöms i förhållande till den sökande föreningens verksamhet under föregående år.
Ansökan med projektbeskrivning skall vara inlämnad till Fritidskontoret senast den 1 november och skall avse
ansökan om bidrag för kommande kalenderår.

Rekvisition av bidrag
Beviljade bidrag utbetalas mot redovisade kostnader. Delutbetalning kan göras. Ansökan om utbetalning görs på
särskild blankett, som erhålles på Fritidskontoret.
Bidrag måste rekvireras senast den 10 december under bidragsåret.

Information enligt personuppgiftslagen (PuL)
Personuppgifter i blanketter hanteras enligt lagen om behandling av personuppgifter, 26 § Personuppgiftslagen (PuL). Den
registrerade har rätt att på begäran en gång per kalenderår erhålla gratis besked om vilka personuppgifter rörande den sökande
som behandlas eller ej, varifrån uppgifterna hämtats, ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier
mottagare som uppgifterna lämnats ut. Enligt 28§ PuL har den registrerade rätt att begära rättelse beträffande personuppgifter
som behandlats i strid mot lagen.
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