
Namn på projekt som ansökan gäller: ___________________________________________________

Vilken typ av projekt/insats söker ni bidrag för (kryssa i rätt beskrivning):  

 Utveckling/Biståndsprojekt    Materialinköp till nytt eller pågående verksamhet/projekt

 Katastrofinsats/humanitär insats  Lägerverksamhet/aktivitetsprogram

Projektbeskrivning
Geografisk plats/stad/land: 

Planerad genomförandeperiod och tidsåtgång: 

Kort beskrivning av målgruppen/målgrupperna för projektet: 

Kort beskrivning av behov/nuvarande situation i projektområdet:

Förväntat resultat kortsiktigt/långsiktigt för projektet:

Beskrivning av eventuell lokal projektägare om det är annan än ansökningsorganisationen: 

Ansvarig/befattning lokalt för projektgenomförandet: 

Har revisor/kontrollmyndighet insyn i hanteringen av finansiering lokalt:

  Ja    Nej

OM Ja, ange vem och på vilket sätt:

Finns senaste årsredovisning tillgänglig från ansökande organisation eller aktuell projektägare:

    Ja    Nej

RÅSU – Rådet för Social Utveckling Östermalmskyrkan 
Bidragsansökan



Hur ska redovisning av förbrukade medel göras (kryssa i det som blir aktuellt):  

 Bokföringsrapport/resultatrapport   Förenklad ekonomisk redovisning

 Revisionsrapport av extern revisor

Hur ska övrig redovisning av projektgenomförandet redovisas (kryssa i det som blir aktuellt):

 Bilder från projektgenomförandet   Beskrivande rapport från genomförandeorganisationen

 Personliga berättelser från målgruppen av projektet            Intyg från lokal myndighet

Summa finansiering/bidrag som sökes i SEK (ange alt. annan valuta): 
          Delfinansiering            Full finansiering            Årsfinansiering vid flerårsprojekt/antal år: ___

Vid delfinansiering, ange övriga kända finansiärer och belopp:

Finns projektbudget med som bilaga till ansökan?           Ja             Nej

Beskrivning av ansökande organisation (kryssa i det som är aktuellt): 
          Juridisk styrelse            Icke juridisk Ledningsgrupp/styrgrupp          Innehar 90-konto 

          Organisationsnummer (ange vilket): __________________              Privatperson

          Innehar årlig revisionskontroll

Bankuppgifter, konto/plusgiro för eventuellt bidragsutbetalning: 

Juridisk ägare av mottagande konto (kryssa i det som är aktuellt):

         Ideell förening            Stiftelse         Privatperson          Annan/vem:  ________________________________ 

Kontaktperson inkl kontaktuppgifter från ansökande organisation: 

Namn/Mobil nr/Epost/Organisationsadress/Hemsida:

Signatur/Namnförtydligande/Befattningsroll:

Datum för ansökan:

Ansökan skickas via epost till: info@ostermalmskyrkan.nu 
Eller via brev till:  Östermalmskyrkan. Lasarettsboulevarden 6. 291 33 Kristianstad  

Obs! Märk e-posten/brevet med: Projektansökan RÅSU
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