STORT INVESTERINGSBIDRAG – ansökan



(avser ansökningsbelopp överstigande 100 000 kr)
Kultur- & fritidsförvaltningen
Box 1002
561 24 HUSKVARNA
Tfn. 036-10 50 00 (vx)

Sista ansökningsdag 1 november

LITET INVESTERINGSBIDRAG – ansökan



(avser ansökningsbelopp från 10 000-100 000 kr)
Ansökan kan göras under hela året

Ansökan om bidrag till uppförande, om- eller tillbyggnad ska innehålla följande;
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Motiv för föreslagen åtgärd
Ritning eller beskrivning av projektet
Kostnadsberäkning för projektet
Plan för finansiering
Kopia på arrende eller långfristigt hyresavtal på minst 1 år
(f) Kopia på ansökan om bidrag från Arvsfonden, RF och annan bidragsgivare.
Kultur- & fritidsförvaltningens anteckningar
Ankom
Handläggare Igångsättningstillstånd utfärdat

Dnr.

Registrerad

FÖRENING
Föreningens namn

Plusgironummer

Adress

Postnummer

Telefonnummer, kansli

E-postadress

Kontaktperson

E-postadress

Adress
Telefonnummer arbete

Postnummer
Telefonnummer bostad

Bankgironummer
Postadress

Postadress

Mobilnummer

ANSÖKAN GÄLLER (ex. byggnation/inköp)

BESKRIVNING AV INVESTERINGEN

MOTIV TILL INVESTERINGEN

forts. på nästa sida

BERÄKNADE KOSTNADER
Specifikation

Belopp

Summa inklusive moms

FINANSIERINGSPLAN
Egna medel

Belopp

Lån

Belopp

Övrig finansiering

Belopp

Övriga ansökta bidrag
Arvsfonden

 Riksidrottsförbundet 

annan bidragsgivare ________________________________________
Summa

Föreningen har fått igångsättningstillstånd

Ja

 Nej 

UNDERSKRIFTER
Härmed intygas riktigheten i denna ansökan
den

/

20

ort

ordförande

kassör

namnförtydligande

namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas av Kultur- och fritidsnämnden i syfte att registrera, administrera och handlägga din ansökan/anmälan.
Sådana uppgifter kan också komma att publiceras på Jönköpings kommuns hemsida i informationssyfte i samband med publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag
eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte omfattas av sekretess. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om
vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Jönköpings
kommun, Kultur- och fritidsnämnden, Box 1002, 561 24 Huskvarna. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 036-10 50 00.

Januari 2016

