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Projekt: § 18 midler- 3. runde 2018 Projektmidler
Ansøgt: 02-05-2018 (Viborg Kommunes puljecenter)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 112-2
Oplysninger om foreningen
Generelle oplysninger om foreningen/institutionen
E-mail

js9@viborg.dk

Foreningens navn

x

CVR-nr.

123

Hjemmeside
Foreningens telefonnr.
Foreningens mobilnr.
Foreningens adresse

x

Foreningens postnr.

x

Foreningens by

x

Kontaktperson
Kontaktperson

x

Kontaktperson e-mail

js9@viborg.dk

Kontaktperson telefonnr.

x

Kontaktperson adresse

prinsens alle 5

Kontaktperson postnr.

8800

Kontaktperson by

Viborg

Yderligere oplysninger om foreningen/institutionen
Har foreningen en bestyrrelse?

Ja

Antal medlemmer i foreningen

123

Antal frivillige i foreningen

123

Antal brugere af foreningen fra Viborg
Kommune

123

Antal brugere af foreningen uden for Viborg
Kommune

123

Hvilken kategori tilhører
foreningen/institutionen eller aktiviteten?

Kvinder eller mænd i krise

Hvis "Anden kategori" er valgt, angiv da hvilke

Oplysninger om projekt
Målgruppe

x

Angiv aktivitetens/projektets målgruppe

x

På hvilken måde er målgruppen socialt udsat
eller i risiko for at blive socialt udsat?

x
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Beskrivelse af aktivitetens/projektets formål
Giv en kort beskrivelse af
aktivitetens/projektets formål

x

Tidligere søgt om tilskud?
Er der tidligere søgt om tilskud til aktiviteter
eller projekter?

Nej

Hvis ja, hvilke årstal
Hvis ja, angiv tidligere beløb til drift
Hvis ja, hvilke årstal
Hvis ja, angiv tidligere beløb til drift
Hvis ja, hvilke årstal
Hvis ja, angiv tidligere beløb til drift

Ansøgt beløb og budget
Behovet for tilskud i forhold til jeres budget og kapitale beholdning
1: Hvis der er udarbejdet et selvstændigt budget for aktiviteten/projektet, er det dette budget, I skal redegøre for – ikke hele
foreningens/institutionens.
2: Hvis der ikke foreligger budget for aktiviteten/ projektet beskrives foreningens/institutionens samlede budget for indeværende år
skal, alternativt vedlægges som bilag til ansøgningen.
3: Foreningens/ institutionens kapitale beholdning (indestående i banken) på det ansøgte tidspunkt skal oplyses, da det bruges til en
vurdering af, om det ansøgte beløb er rimeligt i forhold til foreningens/institutionens kapitale midler.
Hvor meget ansøges der om? Kun tal (F.eks.
5000)

123

Foreningens/institutionens egenkapital på det
ansøgte tidspunkt

123

Budget - Indtægter

Beskrivelse af indtægt: lotteri
Beløb: 0

Indtægter i alt (beløb i kr.)

0

Budget - Udgifter

Beskrivelse af udgift: lotteri
Beløb: 0

Udgifter i alt (beløb i kr.)

0

Anmodning om dokumentation
Modtager I tilskud til drift fra § 18, kan forvaltningen anmode om dokumentation i form af et regnskab for det år, hvori I har modtaget
tilskud.
NB! Foreningens/institutionens regnskab for seneste afsluttede regnskabsår skal vedhæftes, hvis der ansøges om beløb over kr.
20.000.

Pengeinstitut
Oplysninger om pengeinstitut
For at I kan få udbetalt midlerne, skal foreningen/institutionen have et CVR-nr. og en NemKonto i et pengeinstitut.
I kan ved henvendelse til jeres eget pengeinstitut sikre, at kontoen er registreret som en NemKonto.

x

Pengeinstitut

x

Reg.nr.

123

Kontonr.

123

Kontohavers navn

x

Kontohavers adresse

x
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Andre tilskudsgivere
Andre tilskudsgivere
Er der, eller forventes der modtaget tilskud fra
andre tilskudsgivere for samme år, herunder
folkeoplysningsmidler?

Nej

NB: Sponsorater skal medtages, da de betragtes som tilskud

Hvis ja, er det så tilskud til samme type
aktivitet/projekt?

Nej

Hvem har bevilget og hvilket beløb er
bevilget?

Noter
Noter

x
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Bekræftelse på modtaget ansøgning

Din ansøgning til puljen § 18 midler- 3. runde 2018 Projektmidler
Tak for din ansøgning.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemgå de indkomne ansøgninger.
På baggrund af de indkomne ansøgninger vil der blive lavet en administrativ indstilling til fordeling af midler.
Den endelige fordeling af midler bliver besluttet ud fra en Politisk Bevilling.
Når fordelingen har fundet sted, vil alle ansøgere få besked.

Venlig hilsen
Jan Skougaard
Viborg Kommune

x
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