ANSÖKAN OM BIDRAG
Verksamhetsområde (skild ansökan för varje
område)
Kulturverksamhet
Idrott, fritid vuxna (äldre än 16 år)
Barn- och ungdomsverksamhet (idrott, fritid, etc)

Bidragsform

Ansökan lämnas in till
Kumlinge kommun
22820 Kumlinge eller via e-post
skoldirektor@kumlinge.ax
SÖKANDE
Registrerad förening

Årsansökan inlämnas senast den
sista januari
Sökt belopp
€
Arbetsgrupp
Enskild person

Namn

Adress

Kontaktperson

Telefon

Kontouppgifter

VERKSAMHETSUNDERSTÖD

Verksamhetsunderstöd
Projektbidrag
Stipendium

e-post

inlämnat sedan tidigare

Verksamhetsunderstöd
Utökat verksamhetsunderstöd – ansökan beror på utökad verksamhet under året
Syfte med verksamheten under året

Bilagor

Senast fastslagna verksamhetsberättelse och bokslut
(preliminär) verksamhetsplan och budget för kommande period
Uppgifterna kan hämtas från hemsida:
PROJEKTUNDERSTÖD

Syfte med verksamheten under året

Bilagor

Projektplan inklusive mål och syfte, tidsplan
Projektbudget
Uppgifterna kan hämtas från hemsida:
STIPENDIUM

Prestation som beräknas utföras:
Förslag till motprestation:
Bilagor

Budget
Ort och datum

Ytterligare uppgifter kan vid behov inlämnas som sparat bilaga.

Skoldirektör Karolina Strand, tel 620455, e-post: skoldirektor@kumlinge.ax

ANSÖKAN OM BIDRAG
Anvisningar för fylla i blanketten.
Blanketten kan fyllas i via dator eller skrivas ut och fyllas i för hand.
Ansökan lämnas in till:
Kumlinge kommun
22820 Kumlinge
via e-post: skoldirektor@kumlinge.ax
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Verksamhetsområde (skild ansökan för varje
område)
Kulturverksamhet
Idrott, fritid vuxna (äldre än 16 år)
Barn- och ungdomsverksamhet (idrott, fritid, etc)
Välj ett av alternativen. Om bidrag söks för flera av områdena ifylls en blankett för varje.
Barn- och ungdomsverksamhet är ett prioriterat område såväl inom kommunen som på
landskapsnivå.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Välj ett av alternativen. Om bidrag söks för flera av områdena ifylls en blankett för varje.
I.

Verksamhetsunderstöd
Det är ett årligt bidrag för den kontinuerliga verksamheten, som kan beviljas
föreningar och sammanslutningar som har verksamhet som gynnar
kommuninvånarna.

II.

Projektbidrag
Det är ett understöd för ett särskilt projekt som avses genomföras under en
angiven tidsrymd. Normalt kan ett och samma projekt beviljas understöd endast
en gång.
En förening, sammanslutning eller arbetsgrupp kan beviljas understöd, för projekt
som gynnar kommuninvånarna.

III.

Stipendium
Det är ett understöd till en enskild person för en särskild prestation. För beviljande
av understöd krävs att den sökande har anknytning till kommunen eller ämnar
genomföra en prestation som gynnar de boende i kommunen.

Ytterligare upplysningar gällande principerna för beviljande av bidrag finns på kommunens
hemsida: www.kumlinge.ax
Frågor gällande ansökningsförfarandet besvaras av skoldirektör Karolina Strand.
Skoldirektör Karolina Strand, tel 620455, e-post: skoldirektor@kumlinge.ax

