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Ansökan
Investeringsbidrag
Skicka i första hand blanketten med e-post till

Kultur- och fritidsförvaltningen

kulturfritid@molndal.se
I andra hand till

Kultur- och fritidsförvaltningen
431 82 Mölndal
Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen
tillhanda före investeringsprojektets start.
Organisationsnummer

1. Föreningsuppgifter
Förening
Postadress

Bankgiro/Plusgiro

E-post

Telefon

Uppgiftslämnare

E-post

Telefon

2. Uppgifter om verksamheten
Namn på verksamheten
Lokaler/plats för verksamheten
Typ av verksamhet

Målgrupp för verksamheten
Kontaktperson

Telefon

Adress till kontaktperson

E-post

3. Uppgifter om investeringsprojektet
Beskrivning av projektetet

Vg vänd

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Besöksadress
Postadress
Telefon/fax
E-post/webb
Aktiviteten
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 75
kulturfritid@molndal.se
Frejagatan 1
431 82 Mölndal
031-315 16 43
molndal.se/foreningsbidrag
Mölndal
031-315 10 00 (vx)
molndal.se
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3. Uppgifter om investeringsprojekt forts.
Projektansvarig

Telefon

Adress till projektansvarig

E-post

Samarbetspartners
Beräknade kostnader

Sökt bidrag från kulturoch fritidsnämnden

Beräknade intäkter
Bidrag har även sökt hos

Sökt belopp

Beviljat belopp

4. Obligatoriska bilagor: - Ritningar på renoverings-, till- eller ombyggnadsplanerna
- Ekonomisk kalkyl med specificering av beräknade kostnader och intäkter
- Kopia på hyreskontrakt eller lagfart
- Beskrivning över hur föreningens barn- och ungdomsverksamhet nyttjar anläggningen
och vilka effekter investeringen skall leda till.
- Kopia på myndighetskrav, tex byggnadslov
På anmodan ska föreningen kunna styrka kostnader för investeringsprojektet med fakturakopior/kvitton. Eventuellt
ekonomiskt överskott skall betalas tillbaka.

5. Obligatoriska underskrifter:
Riktigheten av lämnade uppgifter samt bilagor intygas.

__________________________
Datum

_________________________
Firmatecknare/Ordförande

__________________________
Revisor

__________________________
Projektansvarig

_________________________
Namnförtydligande

__________________________
Namnförtydligande

__________________________
Namnförtydligande

För att er förening ska kunna söka bidrag från Mölndals stad, och vi ska kunna handlägga er ansökan, behöver vi behandla de
personuppgifter vi frågar efter på denna blankett.
Läs gärna mer på molndal.se/personuppgifter där vi beskriver hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter
du har.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Besöksadress
Postadress
Telefon/fax
E-post/webb
Aktiviteten
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 75
kulturfritid@molndal.se
Frejagatan 1
431 82 Mölndal
031-315 16 43
molndal.se/foreningsbidrag
Mölndal
031-315 10 00 (vx)
molndal.se

