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Ansökan
Bidrag av bygdeavgiftsmedel

Sänds till:
Länsstyrelsen Jämtlands län
Samhällsenheten
831 86 ÖSTERSUND

1

Sökande

Namn (inkl, ev. attention eller c/o)
Adress
Telefon dagtid

Postnummer
Mobiltelefon		

2

Sammanfattande projektbeskrivning

3

Verksamhetsplan

Postort

Sökt belopp

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST

WEBB

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

063-14 60 00

063-10 25 90

jamtland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/jamtland
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4

Kostnadsberäkning

5

Finansieringsplan

6

Bilagor som bifogas ansökan
1.

2.

3.

4.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari varje år.
För mer information, kontakta Eva Ekendahl 063-14 62 17.

...................................................................................................................................
Namnunderskrift

...............................................................................................................................
Ort och datum

...................................................................................................................................
Namnförtydligande

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST

WEBB

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

063-14 60 00

063-10 25 90

jamtland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/jamtland
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Information
Ansökan om bidrag av bygdeavgiftsmedel ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari varje år.
Om det är en förening, klubb eller liknande ska följande handlingar bifogas till ansökan.
•

Styrelsens sammansättning.

•

Bestyrkt protokollsutdrag eller annan liknande handling som visar dels att föreningen beslutat söka bidrag av
bygdeavgiftsmedel, dels vem som är behörig att företräda föreningen.

•

Uppgift om hur stort belopp som sökes som bidrag av bygdeavgiftsmedel.

•

Utförlig kostnadsberäkning.

•

En plan som klart och tydligt redovisar hur projektet i dess helhet avses finansieras.

Det kan dessutom behövas ytterligare handlingar eller uppgifter beroende på vad ansökan avser, när det till exempel är
fråga om att anordna vägbelysningar och skoterleder bör karta bifogas där dessa är utmärkta.

Så här fyller du i blanketten
1. Sökande
Här ska det fyllas i namn, adress samt telefonnummer på den som ansöker. Det ska också anges det belopp som
ansökan gäller.
2. Sammanfattande projektbeskrivning
Här ska anges en kort sammanfattande beskrivning över den verksamhet ansökan gäller.
3 - 5. Verksamhetsplan, kostnadsberäkning och finansieringsplan
Här beskrivs kortfattat en plan för verksamheten, beräknade kostnader samt en plan för finansiering.
6. Bilagor som bifogas ansökan
Här ska anges vilka bilagor du skickar in med din ansökan.
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