LULEÅ KOMMUN, Fritidsförvaltningen
971 85 LULEÅ

ANSÖKAN OM INVESTERINGSBIDRAG FÖR ÅR 2011
Inlämnas senast 1 september 2010
Besöksadress: Skomakargatan 35
Tel: 0920 - 45 56 04 Fax: 0920 - 45 56 01
E-post: borje.andersson@fritid.lulea.se

INV
BID

Ansökan avser:
Egen anläggning för ungdomsorganisation
Bygdegård/samlingslokal
Övrig anläggning, nämligen………………….……........…...………...…...……………………………………………………….

Förening
Föreningens namn

Telefon

Adress

Telefax

Postnummer

Postadress

Postgiro/Bankgiro

Föreningens e-postadress

Hemsidesadress

Ledning
Ordförande

Tel arb

Adress

Mobiltel

Postnr

Postadress

E-postadress

Kontaktperson för investeringsprojektet

Tel arb

Adress

Mobiltel

Postnr

Tel bost

Postadress

Tel bost

E-postadress

Medlemsantal
Antal avgiftsbetalande matrikelförda medlemmar föregående verksamhetsår
7 - 20 år ……………………..

Över 20 år ………………………

Totalt ………………………..

Slag av investering (en ansökan per objekt)

…………………………………………………………………………………………………………………………………
ANSÖKAN SKA VARA KOMPLETT FÖR ATT FRITIDSNÄMNDEN SKALL BEHANDLA DEN

Undertecknad svarar för riktigheten av inlämnade uppgifter samt intygar att de i
bidragsnormerna för Luleå Kommuns Fritidsnämnd angivna villkoren uppfylls.

Ort/datum

Ordförande/Vice ordförande

Läs informationen på sista sidan!

1

Slag av investering

2

Plats

3

Nyttjanderätt (ägande/arrende)

4

Motiv för investeringen

5

Kortfattad beskrivning av investeringens driftkonsekvenser

6

Bidrag bör också sökas hos andra myndigheter

(vid inköp av maskiner och dylikt anges om möjligt också typ, fabrikat)

Ange nedan om sådant bidrag sökts samt bifoga kopia på ansökan

Bidrag till allmänna samlingslokaler

Boverket, tel 0455-530 00

Bidrag till handikappanpassning

Boverket, tel 0455-530 00

Bidrag till uppförande, om- och tillbyggnad
eller periodiskt underhåll av idrotts- och
friluftsanläggning
Byggdemedel
Bidrag till samlingslokaler för ungdom
Övrigt

Riksidrottsförbundet, tel 08-605 60 00

Länsstyrelsen, tel 0920-960 00
Arvfondsdelegationen, tel 08-763 41 59

7

Kostnadsberäkning

Belopp

Fritidskontorets
anteckningar

Belopp

Fritidskontorets
anteckningar

Kostnader för tomt och mark
Bygg-/anläggnings-/maskinarbete
Ventilation, VS, El-arbete
Målning mm
Konsult-, administrations- och bygglovskostnader
Beräknad kostnad för sponsrat arbete/materiel
Övriga kostnader

Inköp av maskiner, inventarier o dyl
Mervärdesskatt
Summa kronor

8

Finansieringsplan

Kommunalt bidrag
Bidrag från RF/Boverket, Länsstyrelsen
Andra bidrag
Lån
Sponsring
Egna medel
Eget arbete
Summa kronor
(Summorna under kostnadsberäkning och finansieringsplan ska överensstämma)

Datum för igångsättning av projektet…………………………………………

Fritidskontoret utvärderar ansökan, som därefter prövas av fritidsnämnden.

OFULLSTÄNDIG ANSÖKAN KAN FÖRDRÖJA HANDLÄGGNINGEN AV ÄRENDET
Delutbetalning av beviljat bidrag kan ske enligt uppgjord utbetalningsplan.
10% av bidraget utbetalas dock ej förrän projektet avsynats/slutbesiktats.

9

Kommunalt investeringsbidrag
söks med ………………………kronor

Fritidsnämndens beslut
Bnr

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN
Vid ansökan om investeringsbidrag ska följande uppgifter framgå av ansökan eller bilägges denna.
1. Kortfattad redogörelse för den planerade investeringen. För bygg- och anläggningsprojekt bifogas
ritning och arbetsbeskrivning. Om uppförande ska ske i etapper bör även anläggningens slutliga
utformning framgå.
2. Vid uppförande, om- och tillbyggnad eller upprustning av anläggning bifogas karta eller liknande
uppvisande fastighetsbeteckning med anläggningens läge markerat.
3. Bestyrkt kopia av nyttjanderättshandlingar, arrendekontrakt, köpehandlingar eller lagfartsbevis.
4. Motivering till varför investeringen är önskvärd eller angelägen.
5. Beräkning av driftkonsekvenser för investeringen.
6. Kopia av ansökan inlämnad till Riksidrottsförbundet, Boverket eller annan instans.
7. I kostnadsberäkningen anges kostnaden för hela projektet. Beräkna även kostnader för varor eller
tjänster som kan erhållas i form av sponsring.
8. Finansieringsplanen ska utvisa hur kostnadsberäkningens slutsumma är avsedd att täckas.
I finansieringsplanen anges beräknat bidrag från annat håll såsom RF, Boverket, Arvsfonden, övriga
fonder, Arbetsmarknadsstyrelsen, Länsstyrelsen eller dyl. Ange också värdet av det sponsorstöd ni
beräknar få i form av bidrag, varor eller tjänster. Eget arbete kan anges i antalet timmar och skälig
timkostnad.

VILLKOR
För erhållande av bidrag till föreningsanläggningar och samlingslokaler gäller följande.
1. Bidragsmottagare får inte utan fritidsnämndens medgivande använda anläggningen till annat
ändamål än det som angivits i ansökan.
2. Bidragsmottagare åtar sig ansvaret för anläggningens framtida skötsel och underhåll.
3. Bidragsmottagare är skyldig att hålla anläggningen försäkrad om inte fritidsnämnden för särskilt fall
medger undantag.
4. Om verksamheten läggs ner eller uppenbarligen försummas eller föreningen på annat sätt underlåter
att fullgöra föreskrivna villkor och bestämmelser kan föreningen, om fritidsnämnden så beslutar, bli
skyldig att återbetala uppburet bidrag eller del därav.
5. Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten.
6. Bidragsmottagare är vidare skyldig att iaktta de särskilda villkor, som fritidsnämnden kan föreskriva
för viss anläggning.
7. Bidragsmottagare är skyldig att underkasta sig den kontroll av arbetenas utförande och bidragens
användning som fritidsnämnden kan finna erforderlig.
8. Under förutsättning att föreningen och sökt objekt uppfyller Riksidrottsförbundets, Boverkets eller
annan myndighets krav för erhållande av bidrag skall ansökan för projektet inlämnas även till denna
instans för prövning.

