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Bidrag för säkra skolvägar
Sista ansökningsdag är den 17 november 2017.

1. Uppgifter om sökande
Föreningens namn
Kontaktperson

Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

E-post

Postadress

2. Beskrivning av projektet
Skolvägens adress (närmaste gata):

Beskriv kortfattat det projekt för säkra skolvägar som ni söker bidrag för att utföra.
Bifoga ett foto på platsen samt en karta, se bilaga 1.
Beskrivning av projektet

3. Tidsplan
Ange datum för när åtgärderna beräknas påbörjas respektive slutföras.
Åtgärderna påbörjas: …………………
Åtgärderna slutförs: …………………..

Postadress
Norrköpings kommun
Tekniska kontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 00 00

Telefax
011-16 21 19

E-post
tekniska.kontoret@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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4. Kostnader för att genomföra projektet
Ange den beräknade totala kostnaden för åtgärderna. Dela upp den beräknade
totalkostnaden i nedanstående kostnadsposter. Observera att kommunen endast står
för 50 % av kostnaden, den andra delen betalar ni själva. Maxbelopp per förening
är 75 000 kronor per år.
Åtgärder

Kostnad inklusive moms:

Varav moms:

Arbetskostnad
Materialkostnad
Övrigt
Summa kostnader, inklusive
moms

Summa moms:

Ansökt bidrag:

5. Utbetalningsuppgifter
Pengarna kommer att betalas ut när projektet är genomfört och slutfakturan är
betald.
Bank

Clearingnummer

Kontonummer

Plusgiro

Bankgiro

Kontohavare

Meddelande till kontohavaren

6. Förbindelse och underskrift (sökande)
Ansökan skrivs under av behörig företrädare för sökanden. Felaktiga uppgifter kan
innebära krav på återbetalning av bidraget.

□

Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna, som lämnats i denna ansökan med
tillhörande bilagor, är korrekta.

Underskrift
Namnförtydligande

Ort och datum

Företrädarens titel eller funktion

Om betalningsmottagaren är densamma som sökande ovan ska ansökan skrivas
under av ytterligare en behörig företrädare för föreningen.
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Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna, som lämnats i denna ansökan med
tillhörande bilagor, är korrekta.

Underskrift
Namnförtydligande

Ort och datum

Företrädarens titel eller funktion

Viktig information om bidragsansökan/genomförandet
Vid större förändringar av angiven tidplan och/eller åtgärden krävs medgivande
från kommunen annars kan möjligheten till bidrag förloras.
Visar det sig i uppföljningen att de faktiska kostnaderna understiger det
preliminära totalbeloppet i ansökan, kommer utbetalningen att minskas.
Visar det sig i uppföljningen att de faktiska kostnaderna överstiger det
preliminära totalbeloppet i ansökan betalar inte Norrköpings kommun ut mer
bidrag än beviljat vid ansökan.
Norrköpings kommun har rätt att neka ansökan om utbetalning av bidrag om
åtgärderna inte har genomförts inom ramen för angiven tidsplan med
uppföljning.
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Uppföljning
Uppföljningen ska göras på en särskild blankett som bifogas, ”Uppföljning av
utförda åtgärder utifrån erhållet bidrag för säkra skolvägar”. Senast en månad
efter att projektet slutförts (utifrån angiven tidsplan) ska:
o

en fotodokumentation skickas in till tekniska kontoret.

o

alla kostnader redovisas (kvitton/fakturor) till tekniska kontoret.

Urvalskriterier och rangordning för sökande av
tillgänglighetsbidraget:
För att få bidraget måste följande punkter uppfyllas:


Ansökan ska vara komplett ifylld.



Den planerade åtgärden ska bidra till en säker skolväg. En säker skolväg
innebär att barn kan ta sig till och från skolan på ett säkert sätt, till fots eller på
cykel. På ett säkert sätt innebär till exempel att det finns hastighetssäkrade
passager, gång- och cykelvägar separerade från biltrafik eller skyltning som
gör bilister uppmärksamma på att det finns barn i området.

Urvalet kommer därefter att göras utifrån den ordning ansökan inkom.
Skicka in din ansökan senast den 17 november 2017 med post till:
Norrköpings kommun, Tekniska kontoret, 601 81 Norrköping
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Bilaga 1 – Beskrivning av projektet
Bifoga en bild/karta/skiss på platsen som projektet avser. Klistra in den nedan eller
bifoga bild/karta/skiss separat.
Plats för bild

Plats för skiss/karta
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