
Förening

Utdelningsadress

 Ansökan om Projektbidrag - Kultur för äldre 
Kultur- och fritidsförvaltningen

Ansökan avser år

Organisationsnummer

Bankgiro/Plusgiro

Projektets namn

Beskriv kortfattat föreningen idag. Medlemssammansättning, målet med föreningens verksamhet och var den bedrivs.

Telefonnummer

Postadress

E-post Hemsida

Sökt belopp

Beskriv projektet ni söker bidrag till. Vad vill ni uppnå? Vilken/vilka målgrupper har projektet?

Ändamål: Projektbidraget ska möjliggöra nyskapande och tillfälliga projekt som ligger utöver 
föreningens ordinarie verksamhet. Det kan t ex röra sig om nya föreningsanknutna arrangemang 
eller nyskapande föreningsdrivna projekt. Se vidare "Riktlinjer bidrag till kultur för äldre".



Tidplan. När startar projektet och när beräknas det vara klart?

Budget 
Redogör för projektets kostnader och eventuella intäkter.

Personalkostnader  
(löner, sociala avgifter, pension 

Kostnader Kronor

Biljettintäkter el. motsvarande

Intäkter Kronor

Konsultkostnader (kostnader  
för personal som fakturerat) Övriga intäkter t.ex. sponsring

Marknadsföringskostnader Egen insats

Övriga kostnader (specificera)

 Summa kostnader  Summa intäkter

Kommentarer till budgeten (Exempelvis status på sökta bidrag hos andra bidragsgivare)

Blanketten skickas till: 
Österåkers kommun 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
184 86 Åkersberga 
  
Alternativt maila signerad blankett till 
kulturochfritidsnamnden@osteraker.seSista ansökningsdag är 15 mars respektive 15 september

Underskrift

Intäkter av sökta bidrag (specificera)

Föreningens ordförande/Behörig firmateknare, namn

Datum

Telefon dagtid

På vilket sätt innebär det föreslagna projektet en utveckling av den ordinarie verksamheten? 

Österåkers kommun
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