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Bidrag till ideella organisationer som arbetar för
personer med funktionsnedsättning

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2021
Läs anvisningarna på sista sidan innan du fyller i blanketten.

Sökande förening/organisation
Föreningens/organisationens namn

Organisationsnummer

Besöksadress
Eventuell c/o adress
Postadress (om annan än besöksadress)

Postnummer och ort

E-postadress till föreningen

Telefon

Webbadress
Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år

Totalt

varav kvinnor

varav män

varav annat

Antal anställda föregående och innevarande år, samt tjänstgöringsgrad

Totalt

varav kvinnor

varav män

varav annat

Ungefärligt antal volontärer/frivilliganställda i verksamheten

Totalt

varav kvinnor

Ansökan bidrag

varav män

varav annat

Organisationen ansöker endast normerat bidrag (ansökt totalsumma ifylles ej)

Bankgiro/plusgirokonto

Föreningen ansöker om totalt

kr
Ansökan avser
1 år

3 år

År 1

kr

År 2

kr

År 3

kr

Kontaktperson
Kontaktperson

Telefon dagtid

E-postadress

Styrelsen och revisor
Antal styrelseledamöter (inklusive suppleanter)

Totalt

varav kvinnor

varav män

varav annat

Ordförande

E-postadress

Telefon

Sekreterare

E-postadress

Telefon

Kassör

E-postadress

Telefon

Revisor

E-postadress

Telefon
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Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2021

Andra sökta och beviljade bidrag (från till exempel regionen, annan kommunal
nämnd, projektbidrag etc.
Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan kommunal nämnd

Bidrag för (typ av verksamhet)

Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan part

Bidrag för (typ av verksamhet)

Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan kommunal nämnd

Bidrag för (typ av verksamhet)

Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan part

Bidrag för (typ av verksamhet)

Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2021

Beskriv den verksamhet för vilken organisationen söker verksamhetsbidrag för
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Ansökan om omsorgsnämndens bidrag år 2021

Planerade kostnader för verksamheten under perioden
Vilka kostnader är bidraget tänkt att täcka? Ekonomisk planering/preliminär budget för verksamheten under perioden med
information om eventuella medfinansiärer. Ange typ av kostnad, (ex. personalkostnad, lokalhyra, el, resekostnader,
telefonabonnemang, administration etc.) budgeterad kostnad, sökt bidragssumma samt eventuell finansiering från annan part.
Typ av kostnad

Budgeterad kostnad

SUMMA

Varav sökta
bidrag från
omsorgsnämnden

Varav eventuell
finansiering från
annan
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Handlingar som ska bifogas med ansökan
Stadgar (endast vid stadgeändringar eller om förening inte sökt bidrag hos nämnden tidigare)
Årsmötesprotokoll (från senaste årsmötet)
Verksamhetsberättelse (från föregående år)
Handling som styrker firmatecknare
Ekonomisk redovisning (från föregående år)
Revisionsberättelse (från föregående år)
Verksamhetsplan (för nästkommande år)
Kopia på hyresavtal vid ansökan om hyres-/lokalkostnader
Intyg gällande medlemsantal

Underskrift
Att uppgifterna i ansökan jämte bilagor är korrekta intygas. Föreningen förbinder sig att lämna verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det år föreningen beviljats bidrag.
Datum

Underskrift Ordförande

Namnförtydligande

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om Uppsala kommuns
hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr.
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Anvisningar
Till blankett för ansökan om ekonomiskt stöd för organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.
Redogör för den planerade verksamheten så att beskrivningen kan förstås av den som inte tidigare känner till föreningens
verksamhet. Det är viktigt att uppgifterna är så konkreta som möjligt och så att nämnden kan bedöma hur stor omfattning
verksamheten har.
Samtliga uppgifter på blanketterna måste vara ifyllda. Alternativt kan ansökan kompletteras muntligt.
Ansökan ska vara omsorgsförvaltningen tillhanda senast den 31 oktober 2020.
Ansökan kan skickas elektroniskt till nedanstående adress:
omsorgsnamnden@uppsala.se.
Det går också bra att skicka ansökan via post till
Uppsala kommun
Omsorgsnämnden
753 75 Uppsala Kommun

Vid frågor kontakta:
Ulrika Jansson
Omsorgsförvaltningen
Telefon: 018-727 57 04
Ulrika.jansson@uppsala.se

