Ansöknings-ID (fylls i av Folk You)

Fält markerade med * är obligatorsika

Sökande förening *
Namn
Organisationsnummer
Ansluten till Folk You

Ja

Nej

Kontaktperson *
Namn
Telefonnummer
E-post

Projektbeskrivning
Projektets namn *
Datum för genomförande *
Kortfattad beskrivning av projektet * (Ex. vad ni vill göra, hur ni vill göra det, på vilket sätt projektet är
en del av föreningens verksamhet)

Räcker inte ansökans rutor för att beskriva ert projekt kan ni bifoga en mer utförlig
projektplan och/eller budget som bilaga. Ni kan också ändra textstorleken på ert
svar i er egen dator, tänk bara på att det ska vara läsbart.

Syfte och mål * (Varför vill ni genomföra projektet och vad vill ni uppnå med det?)

På vilket sätt innefattar projektet folklig kultur? * (Ex. folkmusik, folklig dans och/eller slöjd och hantverk)

Gynnar projektet ung demokrati? På vilket sätt? (Ex. genom en demokratiskt arbetande arbetsgrupp
eller projektets process, genomförande och/eller syfte)

Projektbeskrivning forts.
Tidsplan * (När börjar planering och förberedelser, när ska projektet genomföras och hur länge ska det pågå)

Ansöknings-ID (fylls i av Folk You)

Målgrupp för projektet

Rekrytering (Hur kommer ni att arbeta för att nå nya medlemmar i åldern 6-25 år i samband med projektet?
Om ni inte planerar att rekrytera, motivera varför.)

Arbetsgrupp * (Vilka är engagerade i/driver projektet och ungefär hur många?)

Samarbeten (Andra bidragsgivare, sponsorer, kommun/region, studieförbund mm)

Budget
INTÄKTER

Belopp

Förklaring

Söker bidrag från Folk You *
Bidrag från kommun/region
Inträde
Försäljning
Sponsring
Egen insats
Övriga intäkter

Summa intäkter *
UTGIFTER

Belopp

Lokalhyra
Resekostnader
Kost och logi
Arvode (ex. artistgage)
Löner inkl. sociala avgifter
Marknadsföring
Material och utrustning
Övriga kostnader

Summa utgifter *

Övrigt
Är det något annat ni vill lägga till i ansökan?

Ansöknings-ID (fylls i av Folk You)

Hantering av personuppgifter
När du accepterar hanteringen av dina personuppgifter godkänner du att:
· Folk You får spara dina personuppgifter i ett år eller till det att beviljat projekt är genomfört och redovisningen till
Folk You är godkänd.
· Statliga myndigheter och revisorer för Folk You får granska dina personuppgifter
Du har rätt att:
· Slippa få dina uppgifter utlämnade till andra
· Få en utskrift med all information Folk You sparat om dig
· Få dina uppgifter rättade om de är fel
· Få uppgifter om dig raderade
Mejla oss på info@folkyou.se och berätta vad du vill, så hjälper vi dig.
Folk You använder dina uppgifter till att:
Skicka ut information, be om redovisning av bidrag samt kontakta dig vid eventuella frågor

Jag accepterar hanteringen av mina personuppgifter *

Fylls i av Folk You
Beviljas/avslås
Beviljad summa (kr)
Finns motkrav? (Ja/nej)
Kommentar från Folk You

(Kryssa i rutan)

