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Ansökan om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Fastighetsbeteckning

Sökande

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Kontaktperson

Kontonummer (bank)

E-postadress

Telefon

Ort

Mobilnummer

Projektbeskrivning
Bifoga en kort beskrivning av projektet, högst en A4-sida. Beskrivningen bör innehålla en beskrivning av
syftet, vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra det. Här kan även sådana åtgärder som
ingår i projektet men som sökanden inte söker bidrag för ingå om det behövs för att redovisa helheten med
projektet. Beskriv också hur projektet bidrar till naturvård.

Åtgärder och kostnader
Planerade åtgärder beskrivs. Åtgärderna ska uttryckas i siffror så långt det är möjligt (antal, areal, löpmeter
etc). Exempel: 500 m stängsel, 3 ha restaurerad betesmark, 10 st hamlade träd, 1 ha anlagd damm osv.
Åtgärd
nummer

Åtgärd

Total kostnad
(kr)

Planeras
Genomförd
(år och månad)

1
2
3
4
5
6
7
Summa

Ansökt bidrag
Här anges beräknad egen arbetsinsats (timmar, som värderas till 200 kr/tim), egen kontantinsats (kr), sökt
bidragsbelopp (kr), totalkostnad (kr) och om man sökt eller fått bidrag till samma projekt från annan (kr).
Egen arbetsinsats
(timmar)

Egen kontantinsats
(kr)

Sökt bidrag (kr)

Total kostnad (kr)

Bidrag från annan
(kr)

Jag har inte/avser inte att söka bidrag till samma åtgärd från annan instans, t.ex Länsstyrelsen.

Nästa sida

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Tidsplan
Här anges planerad starttid och sluttid för projektet
______________________________________________________________________________________

Område
Fastighetsbeteckning och/eller annan avgränsning anges. Karta bifogas. På kartan bör yttergränserna
framgå för det eller det som kommer att beröras av åtgärder inom projektet.
______________________________________________________________________________________

Ansökan kan göras när som helst under året

Bilagor
Beskrivning av projektet
Karta över område som ansökan avser

Ansökan undertecknas av behörig firmatecknare
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Personuppgiftslagen (PuL) (SFS 1998:204)
Personuppgifterna kommer att dataregistreras för att underlätta handläggningsrutinerna av ärendet. Vid frågor eller om
du vill att personuppgifterna ska ändras, vänligen kontakta Miljöförvaltningen på tel. 033-35 30 00.

