Anläggningsbidrag
Ansökan kan göras under hela året
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås

Anvisningar och villkor se sista sidan.

Ansökan om bidrag för ny- , om- eller tillbyggnad:
Föreningen
Föreningens namn				

Plusgiro

Bankgiro

Adress							Postnummer		Postadress
Kontaktperson						Mejladress
Mobilnummer

Ansökan gäller

Kortfattad beskrivning av investering

Beräknade kostnader
Specifikation

Belopp

Totalt inklusive moms

Finansieringsplan
											Belopp
Egna medel										
Lån											
Kommunalt bidrag									
Övrig finanisering									

Övriga ansökta bidrag (kopia på ansökan bifogas)
Allmänna arvsfonden			Riksidrottsförbundet
Annan bidragsgivare

Underskrifter
Härmed intygas riktigheten i denna ansökan
			
Ort

den

/

20

Ordförande							Kassör
Namnförtydligande						Namnförtydligande

Anvisningar
För ny-, om- och tillbyggnad av lokal eller anläggning kan kommunalt bidrag betalas ut inom ramen för
budgeterat anslagsbelopp med 40% av den totala kostnaden, dock max 120 000 kr. För arbeten omfattandes
förnybar el lämnas ett bidrag på 50% max 150 000 kr.
Följande handlingar måste bifogas ansökan:
• Generalstabskarta, topografisk karta eller liknande i skala 1:50 000 eller 1:100 000, där anläggningens
läge är utmärkt.
• Bestyrkt kopia på nyttjanderättshandlingar (arrendekontrakt) för minst 10 år, köpehandlingar och lagfartsbevis.
• Sökande påminns om gällande bestämmelser beträffande tillståndstvång för byggnadsarbete.
• Noggrann kostnadsberäkning utförd av kompetent person.
• Kommunalt bidrag kan inte utgå från flera förvaltningar till samma anläggningsarbete. En ansökan, som inte
grundar sig på en genomarbetad finansieringsplan, har små utsikter att vinna bifall.

Villkor
• Bidragsmottagare får inte utan Fritids- och folkhälsonämndens tillåtelse använda anläggningen för annat
ändamål än det som angetts i ansökan.
• Bidragsmottagaren tar på sig ansvaret för anläggningens framtida skötsel och underhåll.
• Om verksamheten läggs ner, uppenbarligen försummas eller huvudman underlåter att fullgöra föreskrivna
villkor och bestämmelser, kan huvudman bli återbetalningsskyldig för utbetalt bidrag i sin helhet eller del
därav. Beslut om detta fattas av Fritids- och folkhälsonämnden.
• Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten.
• Bidragsmottagare är skyldig att underkasta sig den kontroll av arbetenas utförande och bidragens användning
som Fritids- och folkhälsonämnden kan finna nödvändiga.

