LANDSBYGDSUTVECKLING – redovisning av kostnader och
projektets genomförande.
Näringslivsavdelningen
Stadskontoret
Rådhusparken 1
551 89 Jönköping
Tfn. 036-10 50 00

Stadskontorets anteckningar
Ankom

Redovisning skickas in senast en månad efter genomfört projekt.

Handläggare

Dnr.

Registrerad

SÖKANDE
Sökandes namn

Organisationsnummer

Adress

Bankgiro eller Plusgiro

Kontaktperson

E-postadress

Telefonnummer arbete

Telefonnummer bostad

Mobilnummer

I VILKET ELLER VILKA GEOGRAFISKA OMRÅDEN GENOMFÖRS PROJEKTET

BESKRIVNING AV RESULTAT I DITT PROJEKT (här beskriver du vad du har genomfört i ditt projekt. Om något inte
gått enligt plan eller om projektet ändrat inriktning ska du beskriva det här)

BESKRIV PÅ VILKET SÄTT HAR PROJEKTET UTVECKLAT LANDSBYGDEN (här beskriver du vem som har fått
nytta av projektet)

BESKRIV OM PROJEKTET HAR STÄRKT PERSPEKTIVET KRING JÄMNSTÄLLDHET, MÅNGFALD OCH
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (beskriv I så fall hur)

BESKRIV OM PROJEKTET HAR STÄRKT LOKALEKONOMI PÅ LANDSBYGDEN ((här beskriver du vem som har fått
ekonomisk nytta av projektet)

BESKRIV OM PROJEKTET HAR LETT TILL ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD ELLER EKOSYSTEMTJÄNSTER (här
beskriver du om och hur i så fall hur projektet leder till förbättringar och utveckling i dessa områden)

ANGE EVENTUELLA EGNA INSATSER FRÅN FÖRENINGEN OCH/ELLER OCH DINA
EVENTEULLASAMARBETSPARTNERS (här beskriver du om föreningen eller samarbetspartners har bidragit med
egen oavlönad tid eller med egna pengar i projektet).

SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKTETS KOSTNADER
Belopp

Summa

TIDSPERIOD FÖR PROJEKTET
STARTDATUM (åååå-mm-dd)

SLUTDATUM (åååå-mm-dd)

BILAGOR – Du ska bifoga kopior på dina fakturor som du söker utbetalning för. Skicka även gärna in bilder som
resultatet i ditt projekt.

ANGE OM DU HAR FÅTT STÖD HOS ANDRA BIDRAGSGIVARE FÖR PROJEKTET (ex. Leader,
kommundelsutveckling)
Bidragsgivarens namn

Bidrag (ansökt belopp)

Bidrag (beviljat belopp)

Bidragsgivarens namn

Bidrag (ansökt belopp)

Bidrag (beviljat belopp)

UNDERSKRIFTER
Härmed intygas riktigheten i denna ansökan
den

/

20

ort

ordförande

kassör

namnförtydligande

namnförtydligande

Ifylld blankett skicka till:
Näringslivsavdelningen
Stadskontoret
Rådhusparken 1
551 89 Jönköping
Tfn. 036-10 50 00
Eller kommunstyrelse@jonkoping.se (kontaktperson Johanna Larsson, Näringslivsutecklare landsbygd)
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 Stadskontoret, Rådhusparken 1, 551 89 Jönköping. Stadskontoret är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du
vända dig till samma adress eller ringa 036-10 50 00.
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