Ansökan om bidrag ur bygdemedel
Föreningens/organisationens namn

Organisationsnummer

Juridisk form (t ex ideell förening, ekonomisk förening, kommun)

CFAR-nummer (om CFARnummer saknas, ange 1818-1818)

Utdelningsadress

Postnummer

Bankgiro, plusgiro eller bankkonto

Ort

Kommun

Föreningens/organisationens kontaktperson

Telefon dagtid

E-postadress

Firmatecknare

Projektnamn

Syfte (Varför ska projektet/investeringen genomföras? Vad ska projektet eller investeringen förändra?)

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Besöksadress
Storgatan 71 B

Tel växel
010-225 40 00

Fax
010-225 41 10

Vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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Västerbotten
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Mål (Vad är projektets/investeringens övergripande mål? Vad vill ni uppnå på lång sikt?)

Målgrupp (Till vem/vilka riktar sig projektets/föreningens verksamhet och aktiviteter?)

Aktiviteter (Vilka aktiviteter ska genomföras i projektet?)
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kostnad

Sammanfattande projektbeskrivning (Ange kortfattat syfte, mål, målgrupp, och aktiviteter.)

Upphandlande enhet Ja/Nej (Nej om ej offentlig projektägare)

Momsredovisningsskyldighet Ja/Nej (Har organisationen rätt att dra av moms för sin verksamhet?)

Beräknad projekttid

Startdatum:

Slutdatum:
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Kostnadsberäkning
Typ av kostnad

Belopp

Summa

Finansieringsplan

Finansiering

Belopp

Bygdemedel (i normalfall kan 90 % av total investering finansieras med bygdemedel)

Egen finansiering (resterande 10 % ska i normalfall finansieras av föreningen/organisationen)

Summa

För projekt som överstiger 30 000 kr kan förskott efter ansökan beviljas med 33 %
Vi ansöker om förskott (markera med kryss):

c
c
c
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Obligatoriska bilagor som bifogas ansökan
1. Senaste verksamhetsberättelse
2. Senaste resultat och balansräkning
3. Senaste revisionsberättelse
4. Stadgar
Övriga bilagor

Ansökan om bidrag ur bygdemedel skickas till Länsstyrelsen i så god tid att ansökan finns
registrerad i myndighetens diariesystem senaste den 31 januari. Ansökan kan skickas med
e-post och skall då märkas med ”Ansökan bygdemedel”. Denna ansökan samt efterfrågade bilagor skall bifogas e-brevet.
Ansökan och efterfrågade bilagor kan också skickas som brev.
Informations om bygdemedel finns på Länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
Ansökan skickas till e-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se
Brev:

Länsstyrelsen i Västerbotten
901 86 UMEÅ

…………………………………………………………………………

……………………………………………

Namnunderskrift (firmatecknare)

Ort och datum

………………………………………………………………………….
Namnförtydligande

