Ansökan om Anläggningsstöd
Insändes till Knivsta Kommun, 741 75 Knivsta, senast 25 februari
Redovisningsperiod: 1/1 - 31/12 (både vårens och höstens sammankomster)
Föreningens namn (hela namnet utskrivet)

Organisationsnummer

C/o adress

Postnummer

Riksorganisation

Utdelningsadress

Postort

Plusgiro / Bankgiro

Uppgiftslämnarens namn

Telefon

Adress

Postnr och ort

Antal Sammankomster

På er anläggning nr

Närvarokortets nummer:

Antal Sammankomster

På er anläggning nr

Närvarokortets nummer:

Totalt antal
sammankomster
Driftskostnader

Hur disponeras
anläggningen?

El

Hyrd

Vatten

Arrenderad

Sophämtning

Ägd

Avskrivningar och räntor / ev hyra

Bifoga ägandehandling,
hyreskontrakt eller motsvarande.

Försäkringar
Mindre underhåll

Summa driftskostnader
Om underhållskostnader, beskriv vilka:

Fritid- och kulturkontoret

741 75 Knivsta ● Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● E-post: knivsta@knivsta.se

Riktigheten av ovanstående uppgifter intygas;
Ort

Namnteckning firmatecknare:

Namnförtydligande:

Datum

Anläggningsstöd (25 februari)
Anläggningsstöd kan sökas av stödberättigad förening som ansökt/er om
medlemsaktivitetsstöd för minst 10 aktiviteter föregående år. Stödformen syftar till att
underlätta driften av anläggningar i föreningsregi.
Godkänd anläggning: Godkänd anläggning är anläggning som besiktigats och
erhållit anläggningsnummer av Knivsta kommun. För att anläggningen ska betraktas
som godkänd krävs att föreningen äger anläggningen eller har nyttjanderätt som kan
betraktas som långsiktigt.
Driftskostnader: Kostnader som uppstår i samband med driften av anläggningen.
Kostnader för administration, telefon, porto m.m. är inte att betrakta som driftkostnad,
utan som föreningens kostnad för verksamheten.

Villkor
1. Stöd utgår med ett fast belopp om 10 000 kronor (dock inte mer än 80 % av
driftskostnaden) och därefter ett visst belopp per stödberättigat aktivitetstillfälle
som genomförs på den egna anläggningen (minst 10 aktivitetstillfällen).
2. Det totala beloppet får inte överstiga 80 % av driftskostnaden
Ansökan
1. Ansökan på särskild blankett skall vara Knivsta kommun tillhanda senast 25
februari.
2. Till ansökan bifogas:
a) Detaljerad redogörelse för driftskostnaderna av anläggningen.
b) Ägandehandling, hyreskontrakt eller motsvarande.
Utbetalning
Beviljat anläggningsstöd utbetalas ca två (2) månader efter sista ansökningsdag.

Fritid- och kulturkontoret

741 75 Knivsta ● Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● E-post: knivsta@knivsta.se

