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Ansökan lämnas in i digitalt format via e-post på kus.diarium@soderhamn.se eller i fysisk form i receptionen på Kungsgatan 6, 
Söderhamn senast 23/5. 

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR  
SOMMARLOVSAKTIVITETER 2021 

Bidraget kan sökas av ideella föreningar eller studieförbund med säte och verksamhet i 
Söderhamns kommun. Sommaraktiviteterna ska (kriterier för bidrag): 

 vara avgiftsfria och anpassade för att minimera smittorisk för Söderhamns barn och
unga i åldrarna 6-15 år

 ge barn och unga i Söderhamn stimulans och personlig utveckling
 stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya

kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
 genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska

heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Förening/studieförbund Org.nr 

Adress Postnummer Ort 

Tel E-post Bankgiro 

Kontaktperson 

Information om de sommarlovsaktiviteter ni söker medel för och hur de bidrar till att 
uppnå syftet med bidraget. 
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Ansökan lämnas in i digitalt format via e-post på kus.diarium@soderhamn.se eller i fysisk form i receptionen på Kungsgatan 6, 
Söderhamn senast 23/5. 

Förväntade effekter av aktiviteten/aktiviteterna (se bidragskriterier) 

Hur kommer ni att arbeta med att få deltagare och nå nya målgrupper till era aktiviteter? 
(Se bidragskriterier) 

Ekonomisk kalkyl  

Material/utrustning___________________________________________________________________ 

Resor/transporter____________________________________________________________________ 

Måltider deltagare___________________________________________________________________ 

Arvoden ledare______________________________________________________________________ 

Övriga kostnader, vad? _______________________________________________________________

SUMMA KOSTNADER_____________________________________________________________ 

(Bifoga gärna en egen kalkyl och projektbeskrivning) 
Söker belopp i kr 

Underskrift ordförande/Verksamhetschef 

Datum/ort Namnförtydligande 
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