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    Ansökan 
 

 

Instruktion till sökande 

 

Underskriven ansökan sänds till 
 

- Ta del av stiftelsens ändamål samt villkor och riktlinjer (beskrivna nedan) och beakta dessa i ansökan. 
- Fyll alltid i punkt 1–4 på första sidan i ansökan. 
- Vid behov fyll också i kompletterande uppgifter för ansökan (punkt 5–9) och/eller bifoga egna bilagor. 

 

För mer information:  
www.agunnarydsstiftelsen.se 
 

info@agunnarydsstiftelsen.se 
 

   alternativt 
 

Agunnarydsstiftelsen 
Lammakulla Östergård 1 
341 77 AGUNNARYD 
 

 

Ändamålet måste uppfyllas 
Agunnarydsstiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryd. Stiftelsen beslutar om bidrag och/eller lån baserat 
på hur projektet/aktiviteten/investeringen förhåller sig till stiftelsens ändamålsparagraf. Läs mer om stiftelsen ändamål: www.agunnarydsstiftelsen.se/andamal 
 

Villkor och riktlinjer för att ansöka om stöd 
Stiftelsen lägger särskilt stor vikt i att sökande kan uppvisa engagemang i form av eget kapital, ideella arbetsinsatser eller annan medfinansiering. Sökande 
förväntas också hålla nere kostnaderna samt förhindra oförutsedda utgifter, i fall där det är befogat kan detta t.ex. göras genom att ta in offerter, expertutlåtande 
eller andra jämförelser. Stiftelsen ska enligt ändamålet främja arbetstillfällen i bygden, därför kan lokala entreprenörer/leverantörer med fördel prioriteras förutsatt 
att det är en rimlig kostnadsbild. Det är sökande som ansvarar för val av entreprenör/leverantör utifrån aspekter som trygghet, kvalitet och kostnad. 

 
 

1. Sökandes namn och kontaktuppgifter  

Sökandes namn (förening, företag, privatperson, etc.) Personnummer/Organisationsnummer 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  

Kontaktperson (om annan än sökande) 

      

  E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer 

                  
Form av sökande 

 Förening  Företag  Privatperson  Annat, nämligen…        
 

2. Beskrivning av projektet, aktiviteten eller investeringen 
Benämning 

      
Kortfattad beskrivning (vid behov använd också punkt 5–9). Ange även hur stiftelsens ändamål uppfylls samt hur villkor och riktlinjer beaktas (se ovan).  

      

 

3. Form av stöd (ange önskan om bidrag och/eller eventuellt lån) 
 Bidrag  Lån (ränta och amortering enligt senare överenskommelse) 

Bidragsbelopp (SEK) Lånebelopp (SEK) 

            
 

4. Underskrift 
Datum Genom underskrift intygas härmed att sökande tagit del av – och därmed efter bästa förmåga beaktar – Agunnarydsstiftelsens villkor 

och riktlinjer enligt ovan. Sökande medger också att ansökan i sin helhet får arkiveras av stiftelsen. Om stöd beviljas medger sökande 
även att sammanfattning av det stödet omfattar samt uppgifter om kontaktperson publiceras på stiftelsens hemsida. 
 

      

Namnteckning, sökande Namnteckning, sökande (behövs endast om firmatecknare är två i förening) 
  

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

      
 

      

http://www.agunnarydsstiftelsen.se/
mailto:info@agunnarydsstiftelsen.se
http://www.agunnarydsstiftelsen.se/andamal
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5. Utförlig beskrivning (fylls i vid behov, se instruktion sidan 1) 
Utförligare beskrivning av projektet, aktiviteten eller investeringen (punkt 2 på första sidan används då som sammanfattning av ansökan). 
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6. Uppfyllande av Stiftelsens ändamål (fylls i vid behov, se instruktion sidan 1)
Motivera på vilket sätt projektet, aktiviteten eller investeringen uppfyller stiftelsens ändamål och därmed främjar förutsättningar att bo och verka i Agunnaryd. 
www.agunnarydsstiftelsen.se/andamal 

7. Kostnad och finansiering (fylls i vid behov, se instruktion sidan 1)
Beskriv projektets, aktivitetens eller investeringens kostnader samt planerad finansiering. Redogör även för egen finansiering, ideell arbetsinsats eller annan 
medfinansiering. Redogör även för hur sökanden säkerställer att kostnaderna hålls nere samt förhindrar oförutsedda utgifter enligt stiftelsens villkor och riktlinjer. 

http://www.agunnarydsstiftelsen.se/andamal
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8. Tidsram (fylls i vid behov, se instruktion sidan 1) 
Beskriv ev. förberedelsetid, samt beräknad tid för start och avslut av projektet, aktiviteten eller investeringen. 

      

 
 

9. Övrigt (fylls i vid behov, se instruktion sidan 1) 
Något som behöver tilläggas. 
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