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ANSÖKAN OM BIDRAG 

Sökt belopp kr 
Om det sökta bidraget överstiger 30 000 kr skall senaste resultat- och 
balansräkning bifogas ansökningen. 

Sökande Kontaktperson 
Namn/Organisation Namn 

Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress 

Utdelningsadress Postnr och ortnamn 

Postnr och ortnamn Telefon (inkl. riktnr) 

Telefon (inkl. riktnr) Bankgiro eller bankkonto E-postadress 

Rubrik/Ändamål 

Kort beskrivning av ändamålet med det sökta bidraget. (Fortsätt på sidan 2 om utrymmet här inte räcker. Begränsa gärna ansökningen till två sidor). 

Total budget, gärna uppdelad på delposter, samt finansiering av ändamålet. (Budgeten bör vara grundad på offerter eller kostnadsuppgifter.) 

Beskrivning av sökanden (organisationens mål och syfte, verksamhet och antal medlemmar mm): 

Har medel sökts även från annan bidragsgivare? 

□ NEJ □ JA, från:

Information om vårt förfarande med Dina uppgifter 
Personuppgifter som Du lämnar i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, kommer inte att registreras 
digitalt. Ansökningar och övrigt material rörande stiftelsen kommer att förvaras i pärm i Sparbanken Tanum. 
Som sökande har jag denna dag informerats om hur stiftelsen behandlar mina personuppgifter och samtycker till detta. 
Härmed försäkras att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga 
Datum Underskrift av behörig firmatecknare 

http://www.tanum.se/
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Fortsatt beskrivning av ändamål, budget, beskrivning av sökanden, andra bidragsgivare etc 
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