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Utvecklingsbidrag
Barn och unga

Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping
011-15 00 00
kultur.fritid@norrkoping.se
Sökande förening/organisation
Förening/organisation

Organisationsnummer

Plusgiro-/Bankgironummer/Bankkonto

Utdelningsadress

Telefon

Postnummer, ort

E-postadress

Kontaktperson

E-postadress

Projektnamn

Summa föreningen ansöker om

Telefon
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Till din ansökan ska projektidé bifogas. Denna ska innehålla beskrivning utifrån
rubrikerna nedan.
1. Bakgrund

Hur uppkom idén till projektet?
Om möjligt, presentera historik för liknande projekt.
2. Syfte och mål

Beskriv projektets syfte och mål
3. Tidsperiod

Under vilken tidsperiod kommer projektet bedrivas?
Vilken period avser ansökan?
4. Metod/ Upplägg

Beskriv hur ni ska gå tillväga för att uppnå syfte och mål
Hur ska projektet organiseras?
Vilka aktiviteter planerar ni att genomföra?
Tidsplan
5. Målgrupp

Vilken är er målgrupp och hur ska ni nå den?
Hur många beräknar ni nå genom projektet?
6. Medverkande

Vilka medverkar i projektet och i vilka roller?
7. Samarbeten

Samarbetar ni med andra? I så fall med vilka och på vilket sätt?
8. Marknadsföringsplan

Hur ska ni marknadsföra projektet?
9. Budget

Redovisa utgifts och intäktsposter, samt summan av dessa.
Andra sökta bidrag och egen insats
10. Uppföljning

Hur sker uppföljningen av projektet?
11. Implementering

Om projektets verksamhet ska bli en del av föreningens verksamhet efter projekttidens
utgång, hur planeras det?
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☐ Sökande har läst och förstått de Allmänna bestämmelserna och reglerna för
utvecklingsbidrag, barn och unga
Underskrift ordförande/firmatecknare
Ovanstående uppgifter intygas
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, som namn, adress och telefonnummer.
Syftet med behandlingen är för att kunna handlägga bidragsansökningar från den förening där du
åtagit dig ett uppdrag som styrelseledamot eller kontaktperson.
Dina uppgifter har samlats in från den förening som kontaktar oss i något ärende. Vid all
behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftningen. Den
lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer
att sparas i Norrköpings kommuns diarium och vidare hos Stadsarkivet.
Dina personuppgifter som vi behandlar kan komma att delas inom kultur- och fritidskontoret. Vi
kan även behöva dela dem med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi
kommer aldrig att föra över dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill:
•
•
•
•
•
•

Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
Begära överföring av uppgifter.
Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
Göra invändningar.
Begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 011-15 00 00.
Du kommer från den 25:e maj 2018 nå vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

