Ansökan om aktivitetsbidrag
Läs igenom bestämmelserna för aktivitetsbidrag. Dessa finns på
baksidan av denna blankett. Kontakta gärna kskontoret/föreningsstöd för information, tel 0278-251 37.
Information om behandling av personuppgifter på baksidan

KOMMUNSTYRELSEKONTORET
Föreningsstöd
Föreningens namn

Ansökan avser perioden

c/o adress

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Plus-/bankgiro



Uppgiftlämnarens namn och telefonnummer

e-post

Deltagartillfällen
flickor
Närv-.
kort
nr

Aktivitet
ev transport

Totalt antal sammankomster och deltagartillfällen
ev. transport

Samman-komster

0

7-12

0

Deltagartillfällen
pojkar

13-16

17-20

21-25

0

0
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7-12

0

Handikapp
>25 år

13-16

17-20

21-25

flickor

pojkar

0

0

0

0

0

Anteckn

Totalsumma
detagartillfällen
Härmed verifieras att sammanställningen överensstämmer med de närvarokort som ligger till grund för denna ansökan. Ansökan
överensstämmer även med bidragsbestämmelserna för Bollnäs kommun.
Ort och datum
Anteckningar
.....................................................................................................................
Av styrelsen utsedd firmatecknare

.....................................................................................................................
Namnförtydligande

Utdelningsadress
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Telefon
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821 80 BOLLNÄS

Stadshustorget

0278-250 00

mats.hagglund@bollnas.se

0

Aktivitetsbidrag
Villkor för aktivitetsbidrag
Det kommunala aktivitetsbidraget består av två delar:
1. Bidrag erhålls per sammankomst omfattande minst 60 min, med minst 3 deltagare + ledare, samt
2. ett bidrag per deltagare upp till maximalt 30 deltagare vid varje sammankomst.
Bidrag erhålls för deltagare i åldern f o m. det år man fyller 7 år t.o.m. det år man fyller 25 år. För
funktionshindrade gäller inte någon övre åldersgräns.
Aktivitetsbidrag utgår endast en gång per individ och dag oavsett aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en
sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
Redovisning av deltagare skall ske av pojkar respektive flickor i åldersintervallen 7-12, 13-16, 17-20 samt 21-25
år.
Kommunalt bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller arrangemang som exempelvis danser, bingo, basarer
etc. Aktivitetsbidrag utgår inte till studiecirkelsammankomster, vilka får bidrag i annan form.
Vid varje sammankomst skall närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare skall vara närvarande
under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme.
Ledaren skall intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga. Närvarokort och ansökningsblanketter
tillhandahålls av Kultur- och Fritidsnämnden.
Utbetalt aktivitetsbidrag bör användas för den åldersgrupp, 7-25 år, för vilket stödet är avsett.
Ansökan
Period 1: ansökan senast 25 augusti som omfattar tiden 1 januari – 30 juni.
Period 2: ansökan senast 25 februari som omfattar tiden 1 juli – 31 december.
Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster samt det totala
antalet deltagare, vilket överförs från ett eller flera närvarokort. Uppgifterna på blanketten skall gälla aktuell
tidsperiod (senaste halvåret).
Information om behandling av personuppgifter.
Bollnäs kommun skyddar din integritet enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi samlar
används endast för att behandla din ansökan. Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina personuppgifter till externa
parter.
Personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ärende. Svenskt regelverk kring
allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen,
Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller för att
begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter bollnas@bollnas.se. Du kan
kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@kfsh.se. För mer information se www.bollnas.se
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