ANSÖKAN
- Livskraftigt hästföretagande

Ansökan skickas till:
Jordbruksverket
Landsbygdsavdelningen
551 82 Jönköping

A. Uppgifter om den sökande

A1. Sökande
Namn och adress

Organisations-/Personnummer
Telefonnummer (även riktnummer)
Telefaxnummer (även riktnummer)
Mobiltelefonnummer

E-postadress

Juridisk status
clearingnummer

bankkontonummer/bankgiro

Bankkonto

A2. Behörig firmatecknare
Namn på behörig firmatecknare framgår av bifogat dokument, bilaga nr

B. Uppgifter om projektet

B1. Allmänna uppgifter
Projektets namn

Projekttid

Län som kommer att omfattas av projektets insatser

B2. Projektledare (om annan än sökanden)
Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)
Mobiltelefonnummer
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Faxnummer
E-postadress

B3. Kontaktperson för projektets ekonomi och redovisning (om annan än sökanden)
Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)
Mobiltelefonnummer
Faxnummer

E-postadress

B4. Projektbeskrivning
A. Syfte med projekt

B. Mål för projektet - förväntat resultat

C. Målgrupp för projekt

D. Aktiviteter i projektet

B5. Tidsplanering för projektets aktiviteter
Aktiviteter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Startdatum

Slutdatum

C. Budget och finansiering

C1. Momsredovisning
Har den sökande rätt att dra av momsen för projektets kostnader?

Ja

Nej, bilaga nr

Delvis, bilaga nr

C2. Projektets kostnadsbudget (kostnaderna
ska specificeras i bilagor, se anvisningarna)

Projektets beräknade kostnader, kr

C3. Projektets finansieringsplan
Projektets finansiering, kr

2010

2010

Löner inkl. sociala avgifter

Sökt projektstöd

Köpta tjänster

Övrig finansiering

Indirekta kostnader

Total finansiering

Övriga kostnader

Total projektkostnad

C4. Annat stöd
Har den sökande sökt stöd för samma ändamål hos andra finansiärer än vad som framgår
av de medfinansieringsintyg som bifogats denna ansökan?
Om ja, vilka finansiärer?

Ja

Nej

D. Bilagor till ansökan
Bilaga nr

Bilagans innehåll/typ av dokument
Specificerad kostnadsbudget

E. Försäkran och underskrift
•Jag förbinder mig att meddela Jordbruksverket ändringar som görs i projektet jämfört med ansökan
•Jag förbinder mig att meddela Jordbruksverket om jag beviljas andra stöd för det aktuella projektet
•Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga
•Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket
•Jag medger att uppgifter om projektet får publiceras av länsstyrelsen och Jordbruksverket i informationssyfte
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

