IDÉCENTRALEN

Varbergs Kommun
Centralen, Rosenfredsskolan
432 80 Varberg

ANSÖKNINGSBLANKETT

www.varberg.se/centralen

1. Kontaktuppgifter – sökande person
Namn

Personnummer

Adress
Postnummer och ort

Telefonnummer

E-postadress

Hemsida

Om samarbete sker med förening, fyll i nedan
Föreningsnamn

Organisationsnummer

2. Projektet
Projektets namn
Kortfattad projektbeskrivning (Vad ska du göra? Hur ska du göra det? Med eller för vilka ska du göra
det?). Om du har en längre projektbeskrivning så bifoga denna.

Tidsplan och målsättning (När och var ska du göra det? Varför ska du göra det?)

Beskriv projektet ur ett jämställdhetsperspektiv (Vem får ta del av projektet och på vilka villkor? Se
Idécentralens handbok för exempel)

3. Ansökan avser följande stöd
Ekonomiskt

Lokal

Teknik

Handledarstöd från ungdomssamordnarna

Ansökan avser belopp (i SEK)

Beviljade bidrag betalas i regel ut direkt till sökande över 18 år. I vissa fall betalas inga
ekonomiska medel ut till sökande part, utan alla ekonomiska transaktioner görs genom
kultur- och fritidsförvaltningen i Varbergs kommun. Ungdomsavdelningen på kultur- och
fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att göra den bedömningen.

Beskriv vad du behöver avseende lokal-, teknik- och handledarstöd

4. Ekonomisk budget (tänk på att budgeten måste balansera, dvs. att inkomster och
utgifter är lika stora)
Inkomster

SEK

Utgifter

Idécentralen, Ungdomsavdelningen,
Varbergs kommun
(i SEK)

Summa Inkomster

Summa utgifter

SEK

Sökanden intygar genom sin signatur att denne tagit del av och förstått innehållet i
Idécentralens regler och kriterier. Sökanden är därmed medveten om att denne blir
återbetalningsskyldig i händelse av att utbetalt belopp inte använts till avsett ändamål, eller
inte redovisats på Idécentralens redovisningsblankett senast 30 dagar efter genomfört projekt.

Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Namnunderskrift målsman (då sökande är under 18)

Namnförtydligande

Namnunderskrift ansvarig ungdomsutvecklare

Namnförtydligande

Ort och datum

Ansökan ska vara underskriven och skickas via post till:
Varbergs kommun, Centralen, Rosenfredsskolan, 432 80 Varberg
Alternativt kan ansökan även lämnas in personligen till ungdomsutvecklarna på Centralen,
Greve Jakobs väg 6 eller skickas in via digital e-tjänst på www.varberg.se/centralen.

Ev beviljat belopp (i SEK)

