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ANSÖKAN OM INVESTERINGSBIDRAG 

AV MINDRE SLAG 
Sista ansökningsdag 1 oktober  

 

 Ansökan skickas till 
 Bildningsnämnden 
 
 

Investeringsbidraget avser att stödja bidragsberättigade föreningar som driver 
samlingslokaler, egen eller kommunal friluftsanläggning eller kultur- och 
hembygdsanläggning som används i betydande omfattning inom Torsås kommun.  
 
Investeringsbidrag gäller mindre ny-, om- och tillbyggnad, reparationer av lokaler, energisparåtgärder, 
utrustning och inventarier. Energisparåtgärder prioriteras. 

 Bidrag beviljas med högst 66% av den totala redovisade kostnaden och max 30 000 kronor. 

 Föreningen ska medfinansiera med minst en tredjedel av eget ideellt arbete, 200 kr/tim, eller egna 
medel.  

 Förening är skyldig att även söka andra bidragsmöjligheter. Dessa eventuella bidrag frånräknas 
totalkostnaden för investeringen.  

 Bidrag beviljas inte för investeringsobjekt som är påbörjade eller färdigställda. 
 
Ansökan ska innehålla:  

 protokollsutdrag 

 kostnadskalkyl 

 finansieringsplan, samt eventuella andra finansiärer 

 ritningar och övrigt som föreningen vill åberopa 
Ansökan ska ha inkommit till Bildningsnämnden senast 1 oktober året innan budgetåret. Beslut om bidrag tas 
första nämndsmötet under året. 
Ansökan kan också ske löpande och om det finns medel kvar kan nämnden bevilja även denna. 
 
Utbetalning och redovisning 
Utbetalning sker efter slutredovisning  när investeringen är klar.  

 
Föreningsuppgifter 
Föreningens namn 

      
c/o adress E-post 

            
Adress Postnummer Postadress 

                  
Kontaktperson 

      

Telefon dagtid Mobiltelefon 

            
 

Bidrag söks med 66% av totalkostnaden, max 30 000 kronor 
Bidrag söks med 

      kronor 

 

Underskrift 
Härmed intygas riktigheten i denna ansökan Datum 

       

      
Ordförande Namnförtydligande 

 

Ansökan avser 

http://www.torsas.se/barn-och-utbildning.aspx
mailto:info.bildning@torsas.se


Typ av anläggning 

      

 
 

Beskrivning av åtgärdsbehov 
Skriv kort sammanfattning 

      

 
 
Arbetet som ansökan avser 
Kräver bygglov Startdatum 

            
  
 

Arbetets omfattning, uppgift om ny- till och ombyggnad 
Skriv kort redogörelse 

      

 
 
 
 

Kostnadsberäkning (inklusive värde av egen arbetsinsats) 



Typ av åtgärd Belopp kr 

            

            

            

            

            

            

            

 Totalsumma 
      

 
Finansieringsplan 
Andra sökta bidrag Belopp kr 

            

            

            

            

Eget arbete (värderas till 200 kr/tim) 

 
  

            

            

            

            

Egna medel  

            

            

            

Lån  
            

            

            

Övriga bidrag   
            

            

            

Totalsumma        

 
 
 
 
 



Planerad användning för lokalen/anläggningen 
Beskriv vad lokalen/anläggningen kommer att användas till 

      

 
 
 


