
Kultur- och fritidsnämnden 

Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturarbete 

1. Sökande Förening* 

Verksamhetsplats (föreningshus eller motsvarande) och adress* 

Epost* 

Sökandes websida* 

http:// 

Sökandes adress på sociala medier* (Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram...) 

Bank och kontonummer 

Registreringsår Hemort 

Antal medlemmar Antal medlemmar från Pedersöre kommun (om hemort annan än Pedersöre) 

2.Kontaktpersoner Namn (+ ställning i föreningen)* 

Adress_________________________________________________________________________ 

Epost                                                                Telefon* 

Namn (+ ställning i föreningen) 

Adress_________________________________________________________________________ 

Epost                                                               Telefon 

3. Understöd som
söks

Ansökt belopp: 

4. Verksamhet Verksamhetens ändamål och verksamhetsformer 

Verksamhetsplatser (antal och geografisk fördelning) 

5. Understöd som
erhållits föregående
år

Understöd som erhölls av Pedersöre kommun, euro 

Understöd av andra kommuner, euro 

Övriga beviljade bidrag, eruo 

Understöd sammanlagt, euro 



6. Tilläggsuppgifter

7. Samtycke Sökande samtycker till att föreningens kontaktuppgifter finns tillgängliga på www.pedersore.fi 
Uppgifter märkta med en stjärna * är synliga för allmänheten i kommunens föreningsregister  

8. Bilagor  Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse från föregående år (bilagan är 
obligatorisk om man erhållit kommunalt bidrag föregående år)  

 Verksamhetsplan och budget för den period för vilken understödet söks (obligatorisk) 
 Föreningens stadgar (obligatorisk för ny sökande, tidigare sökande bör meddela om ändringar i 

stadgarna)  
 Annat, vad? 

9. Underskrift Ort och datum Underskrift 

Kriterier för beviljande av verksamhetsbidrag 

Registrerade föreningar som bedriver verksamhet i Pedersöre kan anhålla om verksamhetsbidrag årligen. Föreningen 
förutsätt bedriva en utåtriktad verksamhet i kommunen som skapar möjligheter till olika aktiviteter och upplevelser för 
invånare i olika åldrar. Kultur- och fritidsnämnden beviljar verksamhetsbidrag till föreningar som verkar inom 
kulturarbetet*. 

*Kulturarbetet: musik, teater, dans, bildkonst, foto, film, litteratur, hembygdsarbete och kulturarv. Föreningar kan inte 
beviljas två verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidragets storlek fastställs årligen av kultur- och fritidsnämnden. Föreningar 
kan söka både projekt- och verksamhetsbidrag.

Föreningar som inte redovisat tidigare erhållna bidrag, inlämnat ofullständiga ansökningshandlingar eller inte lämnat in 
handlingarna inom utsatt tid, tas inte i beaktande.

Kultur- och fritidsnämnden har alltid en möjlighet att bevilja eller avslå en ansökan trots att den avviker från fastslagna 
kriterier om nämnden anser att det är mycket välmotiverat.
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