ANSÖKNINGSBLANKETT
Fryksdalens Sparbank version 2019:1

Ansökan om stöd från bankens samhällsnytta
Sedan sparbanken i Sunne grundades 1856 har banken haft ett starkt samhällsengagemang och stöttar idéer,
insatser och projekt varje år i vårt verksamhetsområde. Mer om vad vi stöttar finns på fryksdalenssparbank.se.

Uppgifter om den sökande
Organisationens namn

Organisationsnummer

Antalet medlemmar (föreningar)

Organisationens startår

Postadress

Postnummer och ort

Besöksadress

Postnummer och ort

Telefon (inkl riktnr)

Organisationens webbsida

Verksamhet

Är organisationen
kund i banken?

Ja

Nej

Organisationens säte (ort och kommun)

Har ni tidigare fått
bidrag från banken?

Ja

Nej

Kontaktperson
Efternamn och tilltalsnamn
Postadress

Telefon dagtid (inkl riktnr)

Postnummer och ort

E-postadress

Roll i organisationen

Beskriv insatsen/projektet ni önskar söka stöd för

Total kostnad för insatsen/projektet

Varav egna medel*

Ansökningsbelopp från banken

Annan finansiering (lista övriga medfinansiärer nedan och
belopp)

När beräknas insatsen/projektet vara färdig?

*) Den egna insatsen i likvida medel måste minst vara hälften av ansökningsbeloppet från banken.

Bilagor
Ytterligare beskrivning av insatsen/projektet
Budget (finansiering och kostnader)
Ritningar/offerter/underlag
Andra bilagor: _______________________________________________________________________

Ort och datum

Underskrift av behörig företrädare/firmatecknare för den sökande organisationen

Namnteckning						

Namnförtydligande

Skicka in ansökan till Fryksdalens Sparbank, Box 223, 686 25 Sunne eller info@fryksdalenssparbank.se.
Märk din e-post med “Ansökan Samhällsnyttan”

BANKENS NOTERINGAR
Nr

Ansökan mottagen datum
Beslut

Handläggande tjänsteman
Beviljat belopp SEK

Kontor

Beslutsdatum (åååå-mm-dd)

Telefon

Utbetalat datum (åååå-mm-dd

Instruktioner till ansökan
Varje år går Fryksdalens Sparbank in och satsar på lokala initiativ och vi gör det på flera sätt:
• Vi ger bidrag till verksamheter som gör långsiktig nytta för oss som bor här. Några exempel
är stöd till projektet Trivselledare i Sunnes alla skolor, Ung Företagsamhet, bidrag till fiber för
föreningar och engagemang i centrumföreningen Mitt Sunne med mera.
• Vi investerar i projekt som långsiktigt bidrar till utvecklingen i området. Två exempel är projekten
Tillväxtmotorn och Connecting People.
• Vi investerar i en attraktivare livsmiljö. Några exempel är Sparbankshallen, bygget av en
pumptrack på Mejeriängen och utegym i Brandsbol.
Har ni en idé för att utveckla din hembygd?
Planerar din förening att göra en insats som ska utveckla området eller har du någon annat idé?
Då kan du söka bidrag hos oss. För att vi ska kunna bedöma ansökan vill vi att ni skickar in en
skriftlig förfrågan där ni beskriver insatsen. Använd blanketten.
Svara på följande frågor i er ansökan:
VAD? Beskriv projektet/insatsen med bakgrund. Vad planerar ni att göra?
VEM? Vilka står bakom ansökan och kommer att vara drivande i projektet?
VARFÖR? Vilket syfte och mål har satningen?
HUR? Hur ser kostnaden och finansiering ut? Hur mycket egna medel går ni in med?
NÄR? Hur ser tidsplanen ut?
Efter inkommen ansökan handläggs ärendet och banken kontaktar er för eventuella frågor/beslut.
Beslutstiden är cirka 4 veckor efter inkommen ansökan.
Vi stöttar inte
• Enskilda individer eller företag
• Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
• Verksamheter som strider mot bankens värderingar (etik, moral, miljö)
• Verksamheter med osund ekonomi
• Då det personliga intresset går före bankens
• Om tid och andra resurser saknas för att ta tillvara projektets möjligheter
• Projekt eller verksamhet där sambandet mellan detta och Fryksdalens Sparbank är svagt eller
saknas
Utbetalning
Beviljade medel betalas ut mot faktura med bifogade underlag för kostnader som fakturor på
inköp etc.
Har du frågor inför din ansökan?
Kontakta Anna Öhgren Bodén, kommunikatör på Fryksdalens Sparbank.
Telefon: 0565-17415
E-post: anna.ohgren-boden@fryksdalenssparbank.se.

