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Utvecklingsförening SILMU fyller i Ankomstdatum: Ansökningens nummer: 
 

Ansökningsblankett för SILMU FYRKKA 

 innan du fyller i blanketten, bekanta sej med FYRKKA -reglerna på adressen 
www.silmu.info/ungdom 

 ifall du har frågor, kontakta SILMU rf:s personal 
 fyll i blanketten omsorgsfullt, helst på dator, printa och skicka den undertecknade 

blanketten inkl. bilagor till SILMU rf, Veckjärvivägen 1, 06510 BORGÅ eller skanna den till 
adressen silmu(at)silmu.info 

 
Obs! Uppgifterna om åtgärdens innehåll publiceras på SILMU rf:s webbplats (kontonummer eller 
kontaktuppgifter publiceras ej). 
 

Åtgärdens namn till vilken stöd 
sökes 

 

Sökandens namn 
Organisationens namn och namnen på 
gruppens medlemmar samt födelseåren 
(använd vid behov en separat bilaga) 

 

 

Kontakt- eller ansvarspersonens 
namn 
En myndig person i organisationen, 
gruppen eller annan vald person 

 

Kontaktpersonens postadress  

Kontaktpersonens 
telefonnummer 

 

Kontakpersonenes E-postadress  

Beskriv sökandens nuvarande 
verksamhet  

 

Kontonummer till vilket stödet 
betalas (IBAN) 

 

Kontoinnehavarens namn  

Beskrivning av åtgärden 
Hur har iden uppstått, vem har varit med 
och planera åtgärderna, varför är 
åtgärden viktig och vad gör man och vem 
förverkligar åtgärderna samt 
förberedelserna. 
Använd vid behov bilaga. 

 

Är åtgärden drogfri  

Vilka får nytta av åtgärden  

I vilken / vilka kommuner 
förverkligas åtgärden 
Kruxa för eller skriv in andra kommuner 

 Askola  Borgnäs  Borgå Annan kommun/kommuner 

 Lappträsk  Lovisa  Mäntsälä  

 Mörskom  Pukkila  Sibbo  

När förverkligas åtgärden 
Exakt datum 

 

Förvaringsplats för apparater och 
tillbehör som skaffas och en plan 
hur dom sköts och repareras 
samt hur dom är tillgängliga för 
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alla  

Kostnader för åtgärden 
Använd vid behov bilaga.  
Skriv alltid hur många och styckepris. 
Exempel: Bussbiljetter ( 3,5 € x 5 st) 

Nyckel Summa 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

Totalt  € 

Finansiering som sökes  € 

Övrig finansiering 
Beskriv hur skillnaden mellan kostnaderna 
och finansieringen täcks. 
T.ex. med biljettinkomster, 
deltagaravgifter, övriga stöd och bidrag.  

Nyckel Summa 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

Totalt  € 

 

 

Datum och kontakt- eller ansvarspersonens underskrift samt namnförtydligande: 

 

 

 

________________  ____/____20____    _______________________________________________ 

 

 


