ANSÖKAN OM BIDRAG
Malmö stad

SKRIV TYDLIGT

Stadskontoret

Endast en (1) ansökan får göras
Kruses donationsfond
Trolle/Hervanders donationsfond
SÖKANDE (Ansökan kan göras av föreningar, organisationer med flera med verksamhet och adress i Malmö).
Namn

Organisationsnummer

Adress

Bankgiro

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Plusgiro

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Mobiltelefonnummer

KOMMUNAL SÖKANDE
Ange exakt avdelning/förvaltning/skola osv.

Förvaltning/Stadsområde

Adress

Referens som ska anges på listan till ekonomiavd.

Postnummer

Kontaktperson

Ort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Mobiltelefonnummer

NEDANSTÅENDE HANDLINGAR = FULLSTÄNDIG ANSÖKAN.
Bifogas

Fonden har ingen särskild ansökningsblankett, ansökan skrivs i form av ett brev med en utförlig
beskrivning över den verksamhet till vilken bidrag söks och en tydlig detaljerad ekonomisk
uppställning (i kronor) om ansökt belopp.
Föregående års verksamhetsberättelse inklusive resultaträkning ska bifogas.*
Ansökan om bidrag. Finns på malmo.se/Tjänster och blanketter/Donationer.
Ange hur många personer ansökan avser (medlemmar, deltagare, klassens/skolans/gruppens antal)*

Ange ansökt belopp i kronor*

Ansökan med bilagor ska finnas på stadskontoret senast den 1 maj.
Ansökan måste vara fullständig för att behandlas. Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens slut.
Beslutet går inte att överklaga.
Stiftelsen Ernst Kruses fond
Fonden vänder sig till föreningar i Malmö stad.
Avkastningen ska användas till välgörande och/eller allmännyttiga ändamål som vänder sig till en bredare
krets.
Stiftelsen Trolle och Hervanders donationer (sammanslagna)
Eftervård och återanpassning av barn och ungdom i Malmö som skadats genom missbruk av narkotika,
alkohol eller andra berusningsmedel samt för att förhindra uppkomst av sådana skador. Gäller barn och
ungdomar under 18 år.
STADSKONTORET
Ekonomiavdelningen/Donationer
August Palms plats 1
205 80 Malmo
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
www.malmo.se

Information
•

Ansökan får endast göras till en av stiftelserna.

•

För kommunal sökande gäller att endast en ansökan per verksamhet (grupp av barn, klass,
fritidsverksamhet osv.) får göras.

•

Fullständig ansökan ska finnas på stadskontorets donationsavdelning senast den 1 maj.

•

Utdelning av beviljade bidrag sker i juni.

•

Utdelning till kommunal verksamhet sker till respektive stadsdelsförvaltnings ekonomiavdelning.

