Ansökan om stöd
Sida 1
Om er organisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisationens namn*
Beskriv er organisations huvudsakliga verksamhetsområde samt vad ett projektstöd skulle
innebära för er organisation* Max 500 tecken
Gatuadress*
Postnummer*
Postort*
Land där organisationen är registrerad*
År då organisationen registrerades*
Hemsida
E-postadress till organisationen
Organisationsform* Enbart ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser kan ansöka om
stöd.
Organisationsnummer* T.ex. 8XXXXX-XXXX

Sida 2
Föregående års intäkter (ange i SEK)
•
•
•

År*
Belopp i SEK*
Har organisationen några anställda? Om ja, hur många heltidsanställda under föregående
år?

Sida 3
Kontaktperson
•
•
•
•

Förnamn*
Efternamn*
Telefonnummer*
E-postadress*

Sida 4
Om Projektet
•
•
•
•
•
•

Projektets namn*
Ge en kortfattad beskrivning av projektet* Max 500 tecken
Önskat startdatum* Vi önskar motta er ansökan omkring fyra månader innan ert önskade
startdatum.
Önskat slutdatum*De projekt som vi ger stöd till är oftast 12-24 månader långa.
Projektets totala kostnad, ange i SEK*
Sökt belopp från Postkodstiftelsen, ange i SEK* Det genomsnittliga projektstödet är 2
miljoner kr.

•

Bifoga projektbudget (max 12MB) Tillåtna filtyper .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx
(max 1 fil). Förtydliga i budgeten vad det sökta stödet från oss ska gå till. Uppge andra
finansiärer - både tilltänkta och bekräftade.

Sida 5
Projektbeskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Världsdel för projektgenomförande*
Land för projektgenomförande*
Var ska projektet äga rum?* Max 500 tecken
Vilka ska nås av projektet? Beskriv även hur målgruppen ska nås.* Max 500 tecken
Varför är ert projekt viktigt att genomföra?* Max 2000 tecken. Beskriv utmaningen som ert
projekt adresserar.
Vilka aktiviteter ska ni genomföra i projektet?* Max 2000 tecken
Vilka konkreta resultat förväntas projektet resultera i?* Max 2000 tecken. Beskriv både
kvalitativa och kvantitativa resultat efter avslutat projekt.
Vilken samhällelig eller miljömässig förändring kommer ert projekt att bidra till?* Max
2000 tecken
Vilket av de globala målen för hållbar utveckling relaterar projektet främst till?* Se mer på:
https://www.globalamalen.se/
Förtydliga gärna ditt val här och ange ifall projektet relaterar till några ytterligare globala
mål? Max 500 tecken
Tar ni för närvarande emot stöd eller söker ni stöd från något av de andra
Postkodlotterierna i Nederländerna, Storbritannien, Tyskland eller Norge? Max 350 tecken
Hur fick ni kännedom om Postkodstiftelsen?*
Förtydliga gärna ert ovan valda alternativ. Max 500 tecken
*=Obligatorisk uppgift

