GRUNDUPPGIFTER

Kruses/Trolle-Hervanders stiftelser

Malmö stad

Stadskontoret Donationer

Endast en (1) ansökan får göras

Ansökningstid 1 april – 1 maj

____ Kruses donationsfond
____ Trolle/Hervanders donationsfond

SÖKANDE (förening, organisation m.fl. med verksamhet och adress i Malmö)
Namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson

E-postadress

Bankgiro / Plusgiro

Telefonnummer dagtid / Mobilnummer

Ange antal personer som ansökan avser

Ange ansökt belopp i kronor

KOMMUNAL SÖKANDE

Ange fullständigt namn på verksamheten

Ange vilken förvaltning verksamheten tillhör

Adress

Postnummer och ort

Kostnadsställe

E-postadress

Kontaktperson

Telefonnummer dagtid / Mobilnummer

Ange antal personer som ansökan avser

Ange ansökt belopp i kronor

Stiftelserna har ingen ansökningsblankett. Ansökan skrivs i form av ett brev med en exakt och
utförlig beskrivning av den verksamhet som bidrag söks till, vad eventuellt bidrag ska användas till,
vilka som ska delta i aktiviteterna och ålder på dessa. Det ska även finnas en tydlig ekonomisk
uppställning (i kronor) på exakt vad eventuellt bidrag ska användas till.
Det är obligatoriskt att bifoga verksamhetsberättelse inklusive resultaträkning från föregående år
(gäller INTE kommunal sökande).
Ansökan måste vara fullständig för att behandlas (blankett, brev och verksamhetsberättelse inkl. resultatrapport).
Ansökan kan inte kompletteras eller ändras efter att den kommit stadskontoret tillhanda.
Förhandsbesked kan inte lämnas på grund av sekretess.
Se nästa sida för mer information
Malmö stad
Stadskontoret Donationer
205 80 Malmö
Besök: August Palm plats 1
Tel: 040 – 34 10 00
Org.nr 212000-1124
www.malmo.se

STIFTELSEN ERNST KRUSES DONATIONSFOND
Fonden vänder sig till föreningar i Malmö. Bidrag kan användas till välgörande och/eller
allmännyttiga ändamål som vänder sig till en bredare krets.

STIFTELSERNA TROLLE och HERVANDERS DONATIONSFOND
Avkastningen ska användas till eftervård/återanpassning av barn/ungdom (under 18 år) i Malmö,
som skadats genom missbruk av narkotika, alkohol eller andra droger. Medel kan även utgå till
förebyggande åtgärder för att motverka uppkomsten av sådana skador genom att ge
barn/ungdom (under 18 år) en meningsfull sysselsättning under fritiden.
OBS! Åldersgränsen OBS!

Information
¤

Ansökan får endast göras till en av stiftelserna.

¤

Fullständig ansökan ska finnas på stadskontorets donationsavdelning senast den 1 maj.

¤

Utdelning av beviljade bidrag sker i juni via Swedbanks utbetalningsservice.
Utdelning till kommunal verksamhet sker till förvaltningens ekonomiavdelning vilka också
ska kontaktas vid frågor gällande erhållna bidrag.

¤

För kommunal sökande gäller att endast en ansökan per verksamhet (grupp av barn, klass,
fritidsverksamhet osv.) får göras. Om verksamheten erhållit utdelning från någon annan av
Malmö stads stiftelser får den inte ansöka igen.

¤

Besluten går inte att överklaga.

