
Ansökan om ekonomiskt bidrag till föreningar och organisationer i Södermanlands län
Kultur: utvecklingsbidrag

Ansökan skickas till: Datum för ansökan Kontaktperson Gäller bidragsår*
Kultur.utbildning@dll.se 1:a oktober Ulla Allmér
Kultur & Utbildning 0155-24 70 95
Sörmland ulla.allmer@dll.se
Allmänkultur
Box 314
611 26 Nyköping *= obligatorisk uppgift/bilaga

Utvecklingsbidrag kan sökas för områden som är nya för den specifika verksamheten.

1. Sökande
Organisationens/föreningens namn* Organisationsnummer*

Postadress*

Postnummer* Postort*

Telefon* Mobiltelefon

Webbplats E-postadress

Plusgiro nr Bankgiro nr 

2. Kontaktperson
Förnamn* Efternamn*

Postnummer* Postadress*

Postort* E-postadress

Telefon* Mobiltelefon Funktion*

3. Beskriv ordinarie verksamhet (kort sammanfattning)

4. Om organisationens geografiska verksamhetsområde omfattar fler län än Södermanlands, ange vilka.
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5. Projektets namn, målgrupp, start- och slutdatum (ifylls om ansökan avser projektbidrag)

6. Beskriv projektet  (ifylls om ansökan avser projektbidrag)
Kortfattad beskrivning. Sammanfatta projektets syfte och genomförande.

7. Samarbetar ni inom projektet med andra organisationer/aktörer? Vilka och hur i så fall?

Bidrag beviljas bara till länsövergripande kulturverksamhet. Det innebär att projektets/turnéns 
verksamhet/aktiviteter måste genomföras i, eller i samarbete med, minst 3 av länets 9 kommuner.

8. Vilka av länets 9 kommuner berörs av och/eller är involverade i projektet/turnén?

Nyköping Eskilstuna Flen

Trosa Strängnäs Katrineholm

Oxelösund Vingåker DƴŜǎǘŀ

För beviljande av bidrag  krävs att er budget är i balans. 
Det betyder att posterna "summa inkomster" och "summa utgifter" är lika stora. 

9. Balanserad budget
INTÄKTER BELOPP UTGIFTER BELOPP
Sökt bidrag Kultur & Utbildning* Direkta kostnader projekt/turné

Kulturrådet Lokalkostnader
Kommun* Lönekostnader inkl soc avg

Sponsorer Kostnader personer m F-skatt sedel

Huvudorganisation Marknadsföringskostnader

Egen insats Administrativa kostnader

Biljettintäkter Övriga utgifter

Försäljning turné motsv.

Övriga intäkter

Summa intäkter Summa utgifter

10. Kommentar (kalkyl, ansökan & övrig info)
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OBS! Ansökningar som saknar obligatoriska bilagor vid ansökningstillfället handläggs inte.
11. Bilagor

Godkänd verksamhetsberättelse med årsbokslut eller motsvarande från föregående år 

   (gäller inte nystartat föreningen, organisation)

Revisionsberättelse från föregående år (gäller inte nystartad förening, organisation)

Årsmötesprotokoll från föregående år (gäller inte nystartad förening, organisation)

Gällande stadgar (lämnas första gången och därefter endast vid förändringar)

Revisors intyg om medlemsuppgifter

Verksamhetsplan & budget för innevarande år (gäller inte nystartad förening, organisation)

Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år

12. Övriga bilgor
Bilagor bifogas Antal: 

13. Informationen om Landstinget Sörmlands bidrag fick jag via:
Dagspress Annat, som

landstingetsormland.se Facebook/Instagram

Övrig webb

*
Härmed intygas att sökande organisation/förening tagit del av Landstinget Sörmlands 
reglemente och handbok för beviljande av bidrag. Vi är medvetna om att Landstinget Sörmland
kan begära revision, och återbetalning, om felaktiga uppgifter lämnats och/eller bidraget inte 
använts enligt överenskommelse.

Underskrift (namnteckning krävs även via e-post)
Namnteckning* Funktion (ordf, sekr, kassör)

Namnförtydligande Ort och datum
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