
 Norrmalms stadsdelsförvaltning 

Ansökan om projektbidrag 

Ansökan om projektbidrag för år  till lokala föreningar och 
frivilligorganisationer som vänder sig till invånarna på Norrmalm 

Föreningens/organisationens namn 

Föreningens/organisationens organisationsnummer 

Ordförandens namn 

Adress 

Postadress 

Telefonnummer 

Kassörens namn 

Adress 

Postadress 

Telefonnummer 

Revisorns namn 

Adress 

Postadress 

Telefonnummer 
Norrmalms stadsdelsförvaltning 

Sankt Eriksgatan 117 
Box 45075 
104 30 Stockholm 
Växel 08-508 09 000 
stockholm.se 



Ansökan om projektbidrag 

Sökt bidrag i kronor 

Beskrivning av projektet. 
Beskrivningen ska innehålla en noggrann redogörelse för det tänkta projektet, 
syfte och mål. Hur projektet kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet 
samt hur den överensstämmer med nämndens verksamhetsmål och på vilket 
sätt den har en nyskapande karaktär. Budget med specificering av kostnader 
och eventuella intäkter ska bifogas. 

(Beskrivning kan även göras på separat bilaga) 

Antal medlemmar som är bosatta på Norrmalm. Antal kvinnor och antal män.

Sökta och eventuellt beviljade bidrag från andra bidragsgivare.



…………………………………………………………………………… 

Ansökan om projektbidrag 

Eventuellt bidrag ska betalas ut till: 

Namn: ………………………………………………………………….. 

Adress: …………………………………………………………………. 

Telefonnummer: ………………………………………………………. 

E-post: …………………………………………………………………. 

Bankens namn Kontonummer 

Ort, datum 

Underskrift 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande 

Till ansökan ska bifogas senaste årsberättelse, ekonomisk berättelse samt 
revisionsberättelse.  

Ansökan om projektbidrag kan göras vid två tillfällen under året. 
Ansökningshandlingarna ska vara inlämnade 1 mars respektive 15 
september.

Ansökan skickas till: 
Norrmalms stadsdelsförvaltning, Registrator, Box 45075, 104 30 
Stockholm 

Beslut om bidrag tas av stadsdelsnämnden på sammanträdet i 
april respektive oktober.
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