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ANSÖKAN OM BIDRAG: ANNAN VERKSAMHET

Ankom:
Dnr:

Läs igenom upplysningarna på baksidan. Ofullständigt ifylld blankett beaktas ej.
Insändes senast 1 mars 2014.

Sökandens namn:.............................................................................
Adress bostad:............................................................................................. Telefon bostaden:................…....…
......................................................................................................………...

arbetet:.....…………..….

Adress arbetet:.................................................................................................................................…………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Ändamål för vilket bidrag söks:………………………………………………………………………………..
....................................................................................................................................................................……..
....................................................................................................................................................................……..
....................................................................................................................................................................……..
....................................................................................................................................................................……..
Sökt belopp....................kr

Beräknad totalkostnad:.….......…...kr

Bidrag från arbetsgivare

 ja

 nej

Har Du för samma ändamål fått bidrag från annat håll?

Egen insats....................kr

0%
löneavdrag ................%
 ja

 nej

Varifrån och med vilket belopp? ..................................................................................................………………
.....................................................................................................................................................................…….
Har Du för samma ändamål sökt bidrag från annat håll?

 ja

 nej

Varifrån och med vilket belopp? ..................................................................................................................……
.....................................................................................................................................................................…….
Har Du tidigare sökt bidrag från SVCR?

 ja vilket år?......……..  nej

Övriga upplysningar (komplettera gärna på separat papper)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Undertecknad sökande har tagit del av lämnad information på blankettens baksida om personuppgiftslagen
och intygar att ovanstående uppgifter är korrekta samt att Stiftelsen medges behandla lämnade uppgifter i
samband med behandling av bidragsansökan.

Datum:......................................

Underskrift:.............................................................…………...
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UPPLYSNINGAR
Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) har till ändamål att främja viss verksamhet bland
rörelsehindrade, synskadade, döva och hörselskadade. Stiftelsen ska huvudsakligen främja vård och fostran
av barn och ungdomar med dessa funktionshinder samt vård av behövande vuxna med samma
funktionshinder.
Personal med verksamhet inriktad mot personer i SVCRs målgrupper kan i vissa fall beviljas bidrag till t ex
studieresor, deltagande i konferenser i utlandet då motsvarande erfarenheter ej kan erhållas i Sverige. Dock
förutsättes ett aktivt deltagande i form av presentation av föredrag el. dyl. och att vunna erfarenheter kan
vara av ett allmänt (riks)intresse och att dessa kan förmedlas till kollegor. Bidrag skall i första hand sökas
hos arbetsgivaren, vid ansökan till SVCR ska anges om löneavdrag görs från arbetsgivaren.
Stiftelsen kan också stödja vetenskaplig forskning och utredningsverksamhet som syftar till att begränsa
verkningarna av nämnda funktionshinder. Bidrag lämnas ej till projekt av grundforskningskaraktär.
Vid större projekt bör sökande i första hand ha undersökt möjligheterna till bidrag från olika forskningsråd
och dylikt. SVCR kan härvid ha en kompletterande funktion.
Bidrag kan ej utgå retroaktivt. SVCR kan komma att samråda om ansökan med annan stiftelse.
Ansökan skall göras på denna blankett, kompletteringar kan göras på separat papper. Samtliga uppgifter ska
vara ifyllda, t ex ska storleken på sökt belopp anges och uppgift om ev. andra sökta fonder lämnas. Om
ansökan görs för en grupp av personer ska samtliga deltagares namn anges. Om flera personer ska deltaga i
samma aktivitet måste varje sökande fylla i blanketten.
Ofullständigt ifylld blankett beaktas ej.
Ansökningstid:
Ansökan om bidrag kan göras en (1) gång om året och ska vara SVCR tillhanda senast den 1 september.
Ansökningar inkomna efter den 1 september (poststämpelns datum) behandlas vid nästkommande
ansökningstillfälle. Skriftligt besked lämnas senast under november månad. Ansökningar som bedöms falla
utanför ramarna för SVCR:s bidragsgivning returneras kontinuerligt.
Redovisning/rapport:
Beviljade medel utbetalas normalt i efterhand efter skriftlig rekvisition varvid kostnaderna ska styrkas.
Beslut om bidrag gäller i ett år efter beslutsdatum, därefter återföres bidraget och ny ansökan måste göras.
Ändamålet för beviljat bidrag kan ej ändras efter att styrelsen fattat sitt beslut.
SVCR:s styrelse har beslutat att för närvarande INTE lämna bidrag till bl a.:
 offentlig verksamhet eller juridiska personer;
 aktiviteter som ägt rum innan ansökan gjorts;
 personals vidareutbildning och fortbildning i Sverige;
 samma person, oavsett ändamål, förrän tidigast vid 3:e ansökningstillfället efter förut beviljat bidrag.

Den 1 oktober 2001 började den nya personuppgiftslagen att gälla även för anslagsstiftelser. Lagen
innebär att vi måste ha sökandens samtycke till att få behandla de lämnade uppgifterna och genom att
underteckna ansökan medger Du detta. Stiftelsen kommer efter avslutade behandling av Din ansökan
att återsända den tillsammans med ev. övriga insända handlingar.

