Koncernkontoret
Regional utveckling
Kontaktperson Lene Hansson
lene.hansson@skane.se

Ansökan stöd till Miljö- och naturvårdsföreningar
-

Bidraget är ämnat för grundverksamhet, inte projekt

Innan du ansöker är det viktigt att du är medveten om att en inlämnad handling är en allmän handling.
Region Skåne kommer att hantera de personuppgifter som lämnats enligt den rättsliga grunden för att
utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna kommer att lämnas i administrativt syfte.
Region Skåne kan även komma att använda uppgifterna för utskick av information kopplad till Region
Skånes uppdrag.
Läs först noga igenom Riktlinjer för Skånes Miljövårsfond.
Ansökan med bilagor scannas in och mailas till miljoforeningsbidrag@skane.se
Ansökan ska vara inkommen senast den 6 augusti 2021. Skriv tydligt.
Organisationens namn
Organisationen har säte i Skåne

Organisationen är opolitisk och med en icke
aktiv exkluderande verksamhet

Ange projektets namn
Org.nummer

Tfn

Adress
Postnummer

Ort

E-postadress
Plus/Bankgironummer
Kontaktperson

Summa som söks i denna ansökan
Tfn kontaktperson

E-postadress kontaktperson
Till ansökan ska bifogas:
Aktuella stadgar
Årsredovisning från ansökningsåret eller året före ansökningsåret tillsammans med
förvaltningsberättelse som är undertecknad av styrelsen och som upprättats på ett överskådligt sätt
och i enlighet med god redovisningssed. Till årsredovisningen skall bifogas:
Revisionsberättelse som beskriver ansvarsfrihet för styrelsen och som är undertecknad av revisor
Årsmötesprotokoll som är undertecknad av ordförande samt justerad
Verksamhetsberättelse som har antagits vid årsmötet
Verksamhetsplan och budget för insats som denna ansökan avser (avser inte hela org. verksamhet)
Ansökan kan inte godkännas om inte bilagor enligt ovan bifogas vid ansökningstillfället, om inte särskilda
skäl föreligger.
Postadress: 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 232100-0255
Läs mer om hur Region Skåne hanterar
dina uppgifter enligt GDPR på
www.skane.se

2 (3)
Beskriv på vilket sätt er verksamhet är regionövergripande geografiskt och/eller ämnesmässigt.

Beskriv på vilket sätt er verksamhet bidrar till
Ekonomisk hållbarhet; ökad produktivitet/konkurrenskraft, export-möjligheter för lösningarna och/eller
innovationer för en grön omställning.
Social hållbarhet; förbättrad folkhälsa, ökad fysisk aktivitet, rekreationsmöjligheter nära bostaden samt
påverkar människors konsumtionsmönster och/eller resvanor.
Ekologisk/Miljömässig hållbarhet; biodiversitet, resurshushållning, giftfri miljö

Ange på vilket sätt verksamheten bidrar till ovanstående prioriterade områden.

Beskriv hur det sökta stödet bidrar till barns hälsa, fysisk aktivitet och miljöengagemang och/eller barn och
ungas möjligheter till naturkontakt i vardagen.

I de fall då organisationens verksamhet vänder sig till barn och unga, beskriv kortfattat hur ni i
verksamheten arbetar med Barnkonventionen (Lagen 2018:1197 om Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter).

3 (3)
Om organisationen tidigare erhållit stöd från Region Skåne, har organisationen fyllt i checklista med
kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete; Region Skånes miljöbevis?
Se kriterier för ansökan. Ange tidpunkt.

Datum

Ort

Underskrift av firmatecknare (obligatoriskt) som intygar att uppgifterna som lämnas i ansökan är korrekta
och motsvarar riktiga förhållanden i organisationen.

Namnförtydligande

E-postadress

Telefonnummer

