ANSÖKAN OM BIDRAG FRÅN
BRA&BEGAGNAT ÖREBRO
Ange om ansökan avser Bidrag
Datum:

Stipendium
Du kan skriva direkt i fälten nedan eller så kan du skriva ut
blanketten och fylla i för hand. Du kan även komplettera din
ansökan med bilagor. Kom ihåg att numrera dem!

Personliga uppgifter
Sökandens namn
Adress, Postort
Telefon

E-post

1. Uppgifter om projektet
Projektets namn eller kort beskrivning av vad ansökan avser

Bilaga nr

2. Ange vilken organisation som står bakom projektet
Namn

Org.nummer

Adress

E-post

Kontaktperson

Telefon

3. Fakta om projektet
- Projekts namn
- Land projektet sker i:
- Period projektet pågår:
- Samarbetspartner i landet
- Kontaktuppgift
till samarbetspartner
- Har Bra & Begagnat beviljat pengar tidigare?
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Ja

Nej
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4. Projektbeskrivning

Bilaga nr

- Målgrupp. Vilka berör projektet?

- Aktiviteter

- Tidsplan. När skall projektet utföras?

- Utvecklingsmål:
a). På vilket sätt påverkas människor/samhället?

b) Hur kommer projektet att fortsätta i ett längre perspektiv?

- Risker. Finns problem eller hotbild som kan hindra genomförandet?

- Hur följs arbetet upp, återrapporteras till Bra & Begagnat?
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5. Ekonomi

Bilaga nr

− Projektets totalbudget/kostnadsspecifikation:
Specificera hur pengarna kommer att användas

− Summa som söks från Bra & Begagnat:

− Har ansökan sänts till flera organisationer? Om ja, ange vilka:

6. Hur ska eventuellt bidrag utbetalas?
Plusgiro konto nr

Bankgiro konto nr

Bankkonto nr
För vilken tidsperiod avses bidraget?

Underteckna med namn och namnförtydligande
Ort och datum
Namnteckning

……………………………………………………………………………………

Namnförtydligande

Ansökningar skickas till Bra & Begagnat, Nastagatan 20, 702 27 Örebro.
Vid frågor om ansökan kontakta Bengt-Åke Gustafsson, butiksföreståndare, tel. 019 -27 45 44 eller 070718 36 63.
Läs i PM för ansökan från Bra & Begagnat på vilka grunder man kan erhålla bidrag eller stipendium och vilka uppgifter
som vi behöver ha för att kunna ta ställning till en ansökan.
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