ANSÖKAN OM BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND 1(1)
Information:
Kriterier för stöd
Ekonomiskt stöd kan beviljas till studieförbund som är verksamma i Hylte kommun och som ingår i Folkbildningsrådet. Endast verksamhet som
bedrivs inom Hylte kommun och som riktar sig mot medlemmar i kommunen kan ligga till grund för bidrag.
Utbetalning
Utbetalning sker senast 4 månader efter sista ansökningsdag.
Bidrag utbetalas enligt kommunens bidragsnormer för studieförbund, antagna av kommunfullmäktige. Bidragsnormerna finns att ladda ner från
www.hylte.se.
Redovisning
Verksamhetsberättelse som redovisar vilken verksamhet som bedrivits i Hylte kommun, ekonomisk rapport och revisionsberättelse samt
undertecknad statistiksammanställning från SCB (Statistiska centralbyrån) av genomförd verksamhet ska lämnas till arbets‐ och
näringslivsnämnden senast den 30 april året efter verksamhetsåret.
Ansökan
Blanketten skickas till Arbets‐ och näringslivskontoret, se adress nederst på sidan. Ofullständigt ifylld ansökan är ogiltig och återsänds för
komplettering.
Ansökan skall vara arbets‐ och näringslivsnämnden tillhanda senast 30 april.

Uppgifter om studieförbund
Studieförbund, namn

Ev. kansli Tfn/fax

Kontaktperson, namn

Tfn arbete/el. mobil

Adress
Postnummer

Postadress

E‐postadress
Plusgiro

Bankgiro

Bifogade dokument
☐ Undertecknad
statistiksammanställning från SCB

☐Verksamhetsberättelse

☐Ekonomisk rapport

☐Revisionsberättelse

Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas av studieförbundet.
Jag samtycker även att personuppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).
Underskrift

Namnförtydligande

Datum

Ort

För din information vill vi meddela att Arbets‐ och näringslivskontoret använder era personuppgifter för att behandla ansökningshandlingar,
fakturering, bidrag, marknadsföringssyften och övrig administrativ handläggning.
Organisationsuppgifter kommer också att läggas ut på Hylte kommuns hemsida, under föreningsregister.
Vill du ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill ändra dessa är vi tacksamma för skriftligt besked om
detta till Hylte kommun, Arbets‐ och näringslivskontoret, 314 80 Hyltebruk. Du kan också göra en skriftlig anmälan om inte du vill att
uppgifterna skall användas för direkt marknadsföring.

Arbets- och näringslivskontoret
Hylte kommun

Fabriksgatan 1
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 -180 10
Fax 0345 -181 90

bokning@hylte.se
www.hylte.se

Plusgiro 10 53 60-2
Bankgiro 434 - 4354

