
Ansökan om bidrag för 
investeringsprojekt 
Landsbygd (IPL)

Bifogade handlingar:

☐ Fullständig kostnadskalkyl offert/anbud

☐ Finansieringsplan

☐ Kopia på arrende el hyresavtal (5 år)

☐ Plan för alkohol- och drogpolicy

☐ Plan för jämställdhetsarbete

Utvecklingsgruppens namn: 

Föreningens namn: 

Ordförandes namn: 

Kontonummer/BG: 

Kontaktperson: 

Adress: 

e-postadress:

Telefon: 

Postnummer och ort: 

Datum: 

Ordförandes underskrift: 

Ansökan ska innehålla:
- Syfte
- Beskrivning av projektet
- Fullständig kostnadskalkyl
- Beaktande av FN:s barnkonvention
- Plan för alkohol- och drogpolicy
- Plan för jämställdhetsarbete.
- Finansieringsplan (I finansieringsplan får eventuellt upptaget ideellt arbete, värderas till 200
kronor/timma. De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert.
- Kopior på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst 5 år (i förekommande fall).
- Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser.
- Har föreningen sökt eller beviljats medel för samma ändamål oavsett bidragsgivare, måste
det deklareras i ansökan.

Näringsliv Ulricehamn AB 
Att: Landsbygdsutvecklare 
Järnvägstorget 2B 
523 30 Ulricehamn 

Ansökan ska vara vara landsbygdsutvecklaren tillhanda senast 30 oktober. 

Styrelseprotokoll där det framgår att styrelsen beslutar att söka bidraget



Beskrivning av projektet 

Vad är syftet med projektet?

Vem gynnar projektet/hur kommer projektet att utveckla området?

När din ansökan har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du 
angett på denna blankett. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. På kommunens webbsida kan du 
läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du exempelvis vill radera, rätta, invända, eller begära registerutdrag av dina personuppgifter hittar 
du kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan. www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/

https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/
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