
Ansökan om Energieffektiviseringsbidrag

Förening ______________________________________________________________________________     

Anläggningen/lokalens namn ______________________________________________________________  

Söker bidrag för följande energieffektiviseringar alternativt minskning av användning 
av fossila bränslen

• __________________________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________________________

Beräknad årlig besparing ____________________ kr

Beräknade kostnader för investeringen  Investeringen finansieras genom

______________________________ ___________ Egna medel  ___________

______________________________ ___________ Lån  ___________

______________________________ ___________ Kommunalt bidrag  ___________

______________________________    ___________ Andra bidrag 

______________________________    ___________ _______________________  ___________

______________________________    ___________ _______________________  ___________

______________________________    ___________ _______________________    ___________

Summa kostnader         =========== Summa intäkter  =========== 

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Motiv till investeringen

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Erhåller följande bidrag från förvaltningen årligen:            driftbidrag hyresbidrag    

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 september

Finansieringsplan

Insändes till:
Kristianstads kommun
Medborgarcenter
291 80 Kristianstad

Har kontaktat kommunens energirådgivare, energiradgivningen@kristianstad.se innan ansökan lämnats in. Ja Nej



Riktigheten av lämnade uppgifter intygas: 

Av styrelsen utsedd firmatecknare Ort och datum

_____________________________________ _____________________________________

Namnförtydligande

_____________________________________

Ansökningsbelopp  ____________ 

Kontaktperson för denna ansökan är: 

Namn_______________________________________________ E-post ________________________________

Övriga ansökta bidrag

     Skåneidrotten Ansökningsbelopp ____________ kr

     Allmänna arvsfonden ____________ kr

     _________________ ____________ kr

     _________________ ____________ kr

     _________________ ____________ kr

     _________________              ____________  kr 

Ekonomi - senaste bokslut: 

Resultat_____________   Skulder______________    Tillgångar _____________  varav likvida medel______________

Medlemsantal:  ____________ pojkar 7–20 år        ______________flickor 7–20 år

 Totalt:     ____________ män/pojkar             ______________kvinnor/flickor  

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut
enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Kultur- och
fritidsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller
överförda. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud
dataskyddsombud@kristianstad.se. Du kan kontakta Integrationsskyddsmyndigheten om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas."
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