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Ansökan om kulturarvsbidrag

Föreningsservice
792 80 Mora
foreningsservice@mora.se

Stöd till särskilda insatser inom kulturarvsområdet
Bidraget tilldelas allmännyttiga ideella föreningar och organisationer för enskilda insatser inom kulturarvsområdet, vilka kommer allmänheten till del. Stöd ges inte till
byggnadsantikvariska insatser.
Kriterier som utgör grund för bidrag är:







Redovisat behov av stöd
I vilken omfattning insatsen bidrar till att synliggöra kulturarvet
I vilken omfattning insatsen bidrar till att bevara kulturarvet
I vilken omfattning insatsen bidrar till att göra kulturarvet tillgängligt
Barn och ungdomar

Ansökningar behandlas löpande under året

Sökande förening
Namn

Telefon dagtid (även riktnummer)

c/o

Mobiltelefon

Organisationsnummer

E-postadress

Utdelningsadress

Webbadress

Postnummer

BG/PG/Konto

Postort

Kontaktperson
Förnamn

E-postadress

Efternamn

Mobiltelefon

Medsökande förening
Namn

E-postadress

Telefon dagtid (även riktnummer)

Mobiltelefon

Kontaktperson
Förnamn

E-postadress

Efternamn

Mobiltelefon

Vi önskar hjälp med
Marknadsföring
Lokaler

Sid 2 (3)

Föreningsservice

Bilagor
Till ansökan bifogas kopior på:
Uppdatering/anmälan till föreningsregistret (obligatorisk)
Årsmötesprotokoll (obligatorisk)
Årsredovisning (verksamhets- och ekonomisk berättelse) (obligatorisk)
Beskrivning av projektet (obligatorisk om detta lämnas i ett bifogat dokument)
Budget för projektet (obligatorisk om detta lämnas i ett bifogat dokument)
Övriga handlingar ..................................................................................................................................................

Underskrift
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift ordförande

Underskrift kassör

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Beskrivning av projektet
Projektets/aktivitetens namn

Hur lång tid beräknas projektet/aktiviteten pågå?

Hur stort kommunalt bidrag söks?

Önskad start för projektet/aktiviteten

Vad är den totala kostnaden för projektet/aktiviteten?

Föreningen har eller planerar även att söka bidrag från följande intressenter

Vilken målgrupp vänder sig projektet till?

Vad vill föreningen uppnå med projektet?

Hur bidrar projektet till att synliggöra, bevara eller göra kulturarvet tillgängligt?
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Hur kommer projektet att utvärderas/följas upp?

Vad händer efter projekttidens/aktivitetens slut?

Övriga upplysningar

Budget för arrangemanget
Specifikation av kostnader

Summa kostnader (kr)

Kostnader (kr) Specifikation av intäkter

Intäkter (kr)

Summa intäkter (kr)

Netto (kr)

Ansökan skickas till:
Mora kommun
Föreningsservice
792 80 Mora

Välkommen med er ansökan!

Information och förfrågningar:
Föreningsservice
föreningsservice.fritid-kultur@mora.se

Föreningsservice

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

