Herrljunga Kommun
Box 201, 524 23 Herrljunga
Tfn. 0513-170 00

Ansökningsblankett (Obs! Ansökan består av två sidor!)

STÖD TILL KULTURARRANGEMANG ELLER KULTURPROJEKT
Stöd till kulturarrangemang eller kulturprojekt som syftar till att stärka medborgarnas tillgänglighet
till kvalitativa och nyskapande kulturupplevelser.
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Er kontaktperson gällande denna ansökan
Fyll i namn på förening om sådan finns:
För- och efternamn:
E-post:

Telefonnummer:

Bank-, portgiro eller kontonummer:

Datum:

Uppgifter om arrangemanget/projektet
Namn på arrangemang/projekt:
Datum/tidsperiod för arrangemanget/projektet:
Tänkt målgrupp:

Svara även på dessa kryssfrågor
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Är projektet offentligt och/eller till för allmänheten?			
Genomförs projektet i huvudsak inom Herrljunga kommun?
Har samma arrangemang/projekt genomförts tidigare med samma syfte?

Budget

Kostnader

Intäkter

Beräknat slutresultat

Fyll i de kostnader som
är aktuella för just detta
arrangemang/projekt.

Fyll i benämning och beräknad

Fyll i benämning och uppskattad

Fyll i det uppskattade slutresultatet,

summa (t.ex. lokalhyra, uppträdan-

summa (t.ex. biljettintäckter eller

dvs. intäkterna minus utgifterna.

den, annonsering osv.).

andra stöd):

t.ex. lokalhyra 2000 kr

t.ex. biljettförsäljning 3000 kr

Vid frågor gällande
bidraget eller denna
blankett kan du
kontakta kommunen
på tfn 0513-170 31
eller 0513-170 16.

Slutsumma:

Önskat belopp i stöd
från kommunen:
Summa:

Summa:

150224_versIII

Om aktören är momspliktig anges nettobelopp.

På nästa sida beskriver du arrangemanget/projektet lite närmare med egna ord. >>>

Ansökningsblankett

STÖD TILL KULTURARRANGEMANG ELLER KULTURPROJEKT
Syfte: Stöd till kulturarrangemang eller kulturprojekt som syftar till att stärka medborgarnas
tillgänglighet till kvalitativa och nyskapande kulturupplevelser.

Beskriv arrangemanget/projektet och dess syfte med egna ord:

E-posta gärna denna ansökan till:

herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
Har du skrivit ut blanketten och fyllt i den för hand ska du posta den till:
Herrljunga kommun
Box 201
524 23 Herrljunga
OBS! Märk gärna kuvertet med ”Stöd till kulturarrangemang”!

