Gör så här:
- Fyll i digitalt.
- Skriv ut ansökan och skriv under.
- Skicka ansökan till kulturförvaltningen.
- Häfta inte ihop papper.

Ansökan om kulturnämndens projektstöd till barns och ungas fria tid
Sökande förening/organisation (OBS! Skriv det korrekta och fullständiga namnet)
Adress
c/o adress
Postnummer och ort
Organisationsnummer

Organisationsform

Plusgiro

Bankgiro

Kontaktperson

Telefon

E-postadress

Webbadress

Projektets namn
Söker stöd

Projektperiod
kr

Kortfattad beskrivning av organisationen

Beskrivning av planerat projekt
Ange exempelvis var projektet äger rum, omfattningen av projektet, syfte och planerade öppettider.
Bifoga separat projektplan vid behov.

Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • E-post: kulturnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se
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Främsta målgrupp/er
Barn, 5-9 år
Barn, 10-12 år

Unga, 13-18 år
Unga vuxna, 19-25 år

Annan, ange vilken

Förväntat antal deltagare
Ev kommentarer

Särskilda bedömningsgrunder
Ange hur ni i det planerade projektet arbetar med barns och ungas:
Delaktighet

Jämställdhet

Trygghet

Hälsa

Ge också gärna exempel på hur organisationen i projektet planerar att arbeta med ett eller flera av
följande områden:
• tillgänglighet för alla,
• likabehandling,
• barns och ungas skapande och ungas kulturella uttryck,
• integrationsinsatser.

Ange eventuella medarrangörer eller verksamheter/föreningar som ni samverkar med

Ange hur ni planerar att synliggöra projektet för målgruppen
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Ange hur projektets deltagare kan integreras i er eller samarbetspartners förening, om dess
verksamhet vänder sig till berörd målgrupp.

Budget för planerat projekt
Utgifter, specificera
Lokalkostnader

Belopp (kr)

Personalkostnader (inklusive arbetsgivaravgifter)
Material
Övrigt

Summa utgifter
Intäkter, specificera
(inkl ev övriga bidrag, ange då om beloppet är sökt eller beviljat)

0
Belopp (kr)

Sökt bidrag kulturnämnden (beloppet hämtas från första sidan)

Summa intäkter

0

Egna insatser, antal timmar
Söker organisationen projektstöd för första gången ska stadgar, verksamhetsplan och de senaste
årsmöteshandlingarna bifogas.
Ansökningstider
1 oktober
projekt med start efter årsskiftet under kommande år
1 mars
sommarverksamhet
1 april
projekt med start på hösten
Ansökan skickas/lämnas till:
Uppsala kommun, Kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala. Ansökan ska vara poststämplad senast 1
oktober/1 mars/1 april eller inlämnad i Uppsala kommuns reception på plan 4, Stationsgatan 12 senast
kl 16.30 samma dag (eller nästföljande vardag om det är på en helg). För sent inkommen ansökan
behandlas inte.

Underskrift firmatecknare
Med din underskrift intygar du att uppgifterna i ansökan är korrekta
Underskrift
Datum
Namnförtydligande

I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten/formuläret medger du att Uppsala kommun behandlar
personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran,
få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.
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