ANSÖKAN OM
PROJEKTBIDRAG/
- UNDERSTÖD
Sparbanksstiftelsen i
Karis-Pojo
1. Sökande

Namn (officiell namnform)

FO-nummer/ Personsignum

Adress

Telefon

Samfundets hemort

Postnummer

Postanstalt

Kontaktperson

Telefon

Email

Kontaktpersonens ställning (ordförande, skattmästare e.dyl.)

2. Betalnings-

Bankkontonummer (ange fullständigt bankkontonummer)

(Bör ovillkorligen ifyllas)

Belopp som söks, euro

(Bör ovillkorligen ifyllas)

förbindelse
3. Ansökt
belopp
4. Ändamål

Ändamål för vilket bidraget/ understödet söks

I projektet deltar ca

personer

(Bör ovillkoligen ifyllas)

5. Finansieringsplan

(Bör ovillkorligen ifyllas)
Projektets totalkostnad

=

euro

=

euro

=

euro

=

euro

=

euro

=

euro

Finansiering:

Av stiftelsens ansökt bidrag

6. Tidigare

Tidigare beviljade bidrag/ understöd

bidrag/ under-

År

(Bör ovillkorligen ifyllas)

Ändamål

Belopp

stöd av
Sparbanksstiftelsen i KarisPojo

OBS!

Bidragsmottagaren förbinder sig att på anmodan avge rapport om användningen av erhållet
bidrag samt att på anmodan även avge ekonomisk redovisning.
Bidragsmottagare som underlåter att lämna rapport förbinder sig att returnera det
beviljade bidraget.

7. Samtidiga

För närvarande söks även bidrag/ understöd från

ansökningar

Bidragsgivare

(Bör ovillkorligen ifyllas)

Ändamål

Belopp

8. Bilagor
Verksamhetsberättelse

Bokslut för senaste räkenskapsperiod

Verksamhetsplan

Övriga bilagor

9. Datering och

.

underskrift

Egenhändig underskrift

Namnförtydligande

.

20

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE
1. Information om bidragssökandet sker genom annonsering. Annonseringen sker årligen.
2. Endast en ansökan per sökande och/ eller för ett och samma ändamål kan insändas.

3. Bristfälligt eller otydligt ifylld ansökan kan förkastas.

4. Understöden ges i huvudsak som sk. projektbidrag. Bidrag kan beviljas åt både föreningar, organisationer o.dyl. och
enskilda personer. Enskilda personer kan dock beviljas bidrag högst vartannat år.

5. Bidrag beviljas inte för t.ex. redan genomförda projekt, facklig eller partipolitisk verksamhet, ordinarie verksamhet inom
dagvårds- och skolinstitutioner (t.ex. klassresor och lägerskolor), studier (som direkt studiestöd). Inte heller för utlandsresor och personlig hobbyverksamhet.

6. Beslut om erhållet bidrag och understöd delges mottagarna per brev inför stiftelsens utdelningstillfälle. Till dem som inte
erhåller bidrag, utsänds likaså ett skriftligt meddelande.

