Ansökan om bidrag
Stiftelsen Vi bryr oss mera
Stiftelsens medel ska möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt
utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter.

Villkor för ansökan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 9 september.
Skriftligt besked om bifall eller avslag lämnas under december månad innevarande år.
Sökande kan vara privatperson eller ideell förening.
Uppgift om taxerad inkomst skall styrkas med kopia på besked från skattemyndigheten om slutlig skatt enligt
innevarande års taxering, (avseende föregående inkomstår).
Ofullständigt ifylld ansökan, eller avsaknad av nödvändiga uppgifter och bilagor, kommer inte att handläggas.
Handlingar återsänds ej.
Bidrag lämnas till ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun.
Aktiviteten, för vilka man beviljats medel, skall vara genomförd inom 13 månader från utdelning.
En månad efter genomförd aktivitet ska en skriftlig redovisning, på avsedd blankett, inlämnas där det ekonomiska
utfallet och aktivitetens genomförande belyses.

Information enligt personuppgiftslagen – PuL

Uppgifter om ekonomiska och andra förhållanden, som du lämnar i denna ansökan eller vid andra kontakter med oss,
används av stiftelsen Vi bryr oss mera när vi prövar din rätt till eventuellt stöd. Uppgifterna kommer att lagras så länge
som bedöms nödvändigt och för att stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Dessa uppgifter kan utgöra underlag för statistik. Genom din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att de personuppgifter som
du lämnar i denna handling får behandlas enligt ovan.
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan eller som registrerats i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige – Stiftelsen Vi bryr oss mera, för att administrera ansökningsförfarandet.
Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdatering av adressuppgifter.

Jag försäkrar att dessa uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Skulle mina förhållanden i något
avseende ändrats förbinder jag mig att omedelbart underrätta Stiftelsen Vi bryr oss mera.

Ort, datum:					Namnteckning

Ansökningsblankett 2016

Har du fått hjälp att upprätta denna ansökan, exempelvis av god man, vänligen lämna kontaktuppgifter:

För- och efternamn				Telefonnummer

Blanketten insändes till: Stiftelsen Vi bryr oss mera
			Box 6006
			
171 06 SOLNA
							
Stiftelsen förbehåller sig rätten att utse mottagare av stiftelsens medel och dess beslut
kan ej överklagas.
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Privatperson:
Förnamn:

Efternamn:

Om sökande är under 18 år skall målsmans uppgifter redovisas.
Personnummer:

Civilstånd:

Ensamstående

Sambo

Gift

Antal barn under 18 år som du har försörjningsplikt för:

Förening (Föreningens namn):
Organisationsnummer:

Adress:
Postnummer:

Postadress:

Telefon:
Bank:

Mobiltelefon:
Clearingnr:

Kontonr:

Ändamål (ev. bilaga):

Kostnadsberäkning för bidragsändamålet (ev. bilaga):
Sökt belopp, kr:

Egen insats, kr:

Total kostnad, kr:

Har du för samma ändamål fått medel från annat håll?

Ja

Nej

Ja

Nej

Varifrån och med vilket
belopp?
Har du för samma ändamål sökt medel från annat håll?
Varifrån och med vilket
belopp?
OBS! Uppgifter om inkomst och tillgångar skall styrkas genom att bifoga kopia av inkomstbevis, deklarationsblankett
eller liknande. Stiftelsen har rätt att begära in kompletterande uppgifter för att ansökan skall kunna behandlas.
Vill du komplettera med ytterligare uppgifter går det bra att skriva på ett separat papper och bifoga till denna ansökningsblankett. Insända handlingar återsänds ej.
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Ansökningsblankett 2016

Ska ansökta medel finansiera ett inköp ser vi gärna att du bifogar kopia av offert.

