Udfyldes af Administrationen
Fritid og Kultur

Uddelingsrunde ___________

Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18
- Ansøgningsskema
Generelle oplysninger
1. Foreningens navn, kontaktpersonens navn, adresse og telefonnummer samt evt. email.
Navn
Kontaktperson
Adresse
Telefon
E-mail
CVR-nummer
2. Kort beskrivelse af foreningen
(herunder foreningens alder, aktiviteter, antal medlemmer og frivillige)

Oplysninger om projektet/indsatsen
3. Projektets titel

4. Kort beskrivelse af projektets/indsatsens formål og indhold

5. Målgruppe for projektet
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6. Hvori består den frivillige sociale indsats?

7. Hvor mange deltagere forventes i projektet/aktiviteterne?
Antal deltagere med bopæl i Høje-Taastrup Kommune
Antal frivillige
Antal deltagere i alt
8. Evt. samarbejde med andre foreninger eller lignende.

Økonomiske oplysninger
9. Foreningens samlede økonomi (Vedhæft budget/regnskab)

10. Beløb der søges om
kr.
11. Hvad skal beløbet specifikt dække?(Skriv konkrete poster)

12. Overslag på det samlede budget for projektet (både evt. etablerings- og
driftsomkostninger)
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13. Har I ansøgt om midler fra andre steder?
Har jeres forening søgt, eller vil jeres forening søge om penge til projektet andre steder?
Ja
Nej
Hvis ja, hvor
Hvor mange penge er der ansøgt om:
kr.
Er der bevilget penge?
Ved endnu ikke
Ja
Nej
Hvis ja, hvor mange penge er blevet bevilget:
kr.
14. Har I tidligere modtaget støtte fra HTK?
Har foreningen tidligere modtaget støtte fra Høje-Taastrup Kommune Ja
Hvis ja, angiv:
Dato

Nej

Navn på forvaltning
Bevilget beløb
15. Egenbetaling
Er der egenbetaling for deltagelse i projektet/aktiviteterne
Beløb pr. deltager
kr.

Ja

Nej

Erklæring og underskrift
16. Erklæring om indhentelse af børneattester.
(sæt kryds)
På foreningens vegne erklærer hermed jeg ved tro og love, at der indhentes børneattester på alle
frivillige, som har direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Dette gælder både
fremadrettet og bagudrettet.
Dato og underskrift
Dato

Navn: ___________________________

NB. VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT ANSØGNINGEN SKAL FREMSENDES UNDERSKREVET.
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