Plats för kommunstyrelsens stämpel

Ansökan om efterhandsstöd
(verksamhetsbidrag) för
studieförbund inklusive SISU
Inlämnas senast 30 april till Kommunstyrelsen,
Box 303, 682 27 Filipstad
Nedanstående uppgifter avser förhållandena föregående år

Generella uppgifter
Studieförbundets namn och avdelning:
Postadress, postnummer, ort:
Besöksadress:
Telefonnummer:
Plusgiro:
Kontaktperson:

E-post:
Bankgiro:

Organisationsnummer:
E-post:

Telefonnummer:

Verksamhet
Totalt antal studietimmar i Filipstads kommun:

Information om efterhandsstöd (verksamhetsbidrag) för studieförbund inklusive SISU
Bidragets storlek avgörs utifrån den verksamhet som bedrivits i Filipstads kommun under föregående år.
Underlag till beslut för bidragets storlek utgörs bland annat av sammanställningslista från
Folkbildningsrådet. Där framgår vilken verksamhet studieförbunden bedrivit föregående år i Filipstads
kommun.
För att vara bidragsberättigad krävs att studieförbundets verksamhet omfattar minst fyra
procent av studieförbundens totala verksamhet i Filipstads kommun, enligt Folkbildningsrådets
sammanställning.
Kultur- och föreningsutskottet har möjlighet att inför kommande verksamhetsår i bidragsgivningen lyfta
särskilda inriktningar/prioriteringar som ska ligga till grund för bidrag.
ANSÖKAN
Ansökan ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 april.
Om kommunen begär det ska studieförbundet skicka in redovisning av föregående års verksamhet.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Personuppgifterna som du lämnar oss på den här blanketten används för att
handlägga, fördela och kontrollera verksamhetsbidrag. Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Observera att
uppgifter som skickas in till kommunen kan bli offentliga och kan då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess. Uppgifterna
lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning. Behandlingen av dina personuppgifter sker med allmänintresse som laglig grund då
fördelning av bidrag utgör en uppgift av allmänt intresse. Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina
uppgifter till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna hanteras sedan enligt de regelverk som gäller
för kommunen som till exempel dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Mer information om personuppgiftshantering, dina rättigheter och
hur du kontaktar oss finns på vår hemsida www.filipstad.se.

