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Ansökan om bidrag ur Jubileumsstiftelsen Göteborg 350 år 
 

Stiftelsens ändamål är att genom allmänfrämjande åtgärder skapa 

gynnsammare betingelser för företagsamhet, kultur- och idrottsliv i 

Göteborgs kommun samt bedriva annan därtill anslutande verksamhet. 
 

 

 

 

Sökande 

 

Förening/organisation: Organisationsnummer: 

Adress: Postnummer: Ort: 

 

Enskild person/kontaktperson 

 

Namn: Personnummer: 

Adress: Postnummer: Ort: 

E-post: Telefonnummer/mobil: 

 

Ansöker om belopp     
 

 

    

Konto för utbetalning av ev. beviljat bidrag 

 

Bank: Clearingnummer: Kontonummer/bankgiro/plusgiro 

 

Skäl till ansökan 

 

Beskriv kortfattat varför du söker bidrag och bifoga separat skrivelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens beslut 

  
Beviljas               Avslås Kronor: Kommentar:  

Datum: 

 

För utdelningsstyrelsen: 
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Information: 

 

 

• Föreningar och organisationer som är verksamma i Göteborgs kommun kan ansöka om bidrag 

• Bidrag delas ut för att hjälpa kultur- och idrottsföreningar samt till småföretagssamhet 

• Ansökningstiden är januari - mars årligen 

• Stiftelsen behandlar endast kompletta ansökningar, du kan inte komplettera i efterhand 

• Styrelsens beslut kan inte överklagas/omprövas 

• Styrelsen meddelar de som beviljas bidrag genom att sätta in bidraget på konto 

• Utbetalning av beviljade bidrag utbetalas i juni (före midsommar) 

• Avslag meddelas ej 

 

 

Följande handlingar ska bifogas: 

 

 

• Aktuellt registreringsbevis/personbevis (beställs hos Länsstyrelsen/Skatteverket). 

• Ev. program för planerat evenemang, kurs etc. 

• Kostnadsspecifikation 

 

 

Du/ni ska efteråt, skriftligt redovisa hur du/ni använt det beviljade bidraget under innevarande år. 

 

 

Hantering av personuppgifter  

  

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna pröva om du/ni uppfyller förutsättningarna för att 

kunna få bidrag från stiftelsen. Stiftelsens bestämmelser innehåller krav som måste uppfyllas. De som 

fattar beslut om utdelning måste se till att den som beviljas bidrag uppfyller dessa förutsättningar. Detta 

granskas i efterhand av stiftelsernas revisor och kan också granskas av länsstyrelsen som är 

tillsynsmyndighet. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för något annat ändamål eller syfte.  

  

All hantering av personuppgifter i verksamheten sker med stöd av samtycke. Samtycket är en 

förutsättning för att vi ska behandla dina personuppgifter och för att du ska kunna få bidrag från 

stiftelserna. För att vi ska pröva en ansökan krävs att du ansökt om bidrag. Genom samtycket i ansökan 

medger du oss att hantera de uppgifter du skickat in och ger oss möjlighet kontrollera dessa i 

befolkningsregister och inhämta offentliga uppgifter om dig hos skatteverket. Någon ytterligare 

inhämtning av dina personuppgifter görs inte utan att vi efterfrågat ytterligare samtycke från dig. Dina 

personuppgifter kommer inte att hanteras utanför EU.   

  

• Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen av 

personuppgifterna är uppfyllt.  

• Personuppgifter i beviljade ansökningar lagras hos oss i tre år för att därefter arkiveras hos 

Regionarkivet.  

• Personuppgifter i ansökningar som fått avslag lagras i ett år för att därefter förstöras.  

• Ofullständiga och felaktiga ansökningar förstörs omgående. 

• Personuppgifter som hör till utbetalningar sparas i åtta år och förstörs därefter.   
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Mer information om personuppgiftshanteringen hittar du på vår hemsida www.goteborg.se/stiftelser  

  

  

Försäkran och underskrift  

Härmed ger jag mitt samtycke till databehandling av mina personuppgifter (enligt information som finns 

angiven på hemsidan samt kortfattat beskrivet ovan) och jag försäkrar på heder och samvete att lämnade 

uppgifter är riktiga.  

  

  

 

______________________________________ 

Ort, datum 

 

 

______________________________________ _________________________________________ 

Sökandes/kontaktpersons namnteckning  Namnförtydligande 

 

 

 

Skicka ansökan senast den 31 mars 2020 till: 
 

Jubileumsstiftelsen Göteborg 350 år 

c/o Göteborgs Stads 

Stadsledningskontoret 

Att: Katarina Glimstedt 

404 82 Göteborg 
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