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ESBO STAD 
Ungdomstjänster 

ANSÖKAN 
Partnerskapsbidrag för år ________ 

1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN (beslutet skickas till denna adress) 

Sökande Esbo förening/organisation Förening/organisation från annan ort 

Föreningens/organisations officiella namn FO-nummer 

Registernummer Hemort 

Postadress Postnummer och postanstalt 

E-post Webbadress 

Kontonummer (i IBAN-form) 

2. VERKSAMHET OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 

Verksamhet 

Storområde Esboviken Esbo centrum Mattby-Olars Norra Esbo Alberga Hagalund 

3. ANSÖKT BELOPP OCH DESS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL 

(euro) 

Understödets användningsändamål, tidpunkt och plats (använd separat bilaga vid behov) 

4. MEDLEMMAR I STYRELSEN / DIREKTIONEN / VERKSAMHETSGRUPPEN 

Ordförande Rätt att teckna föreningens namn 

Personnummer Telefon E-post 

Postadress Postnummer och postanstalt 

Sekreterare Rätt att teckna föreningens namn 

Personnummer Telefon E-post 

Postadress Postnummer och postanstalt 

Kassör Rätt att teckna föreningens namn 

Personnummer Telefon E-post 

Postadress Postnummer och postanstalt 

Postadress 
Esbo stad Registraturen 
PB 1 
02070 ESBO STAD 

Besökadress 

Brogatan 11 
02770 Esbo 

Fax 

(09) 8162 2495 

E-post 

kirjaamo@espoo.fi 
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5. DELTAGARE 

Antal deltagare som bor i Esbo 

Flickor Pojkar Sammanlagt 

9–25 år 

6. BUDGET 

Utgifter i euro (t.ex. hobbymaterial 50 €) Euro Intäkter i euro (t.ex. deltagaravgifter 110 €) Euro 

Sammanlagt Sammanlagt 

7. SÖKANDENS UNDERSKRIFT (enligt stadgorna) OCH PERSON SOM GER YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR 

Då du undertecknar blanketten förbinder du dig att ge en helhutsutredning över projektets ekonomi senast den dag som nämns i beslutet om understöd och vid att 
returnera det beviljade understödet om sökanden bryter mot anvisningarna om idrotts- och ungdomsnämndens understöd. Sökanden förbinder sig att hålla sin 
bokföring och förvaltning tillgängliga för eventuella granskningar av Esbo stad. 

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande Eventuell andra undertecknare och namnförtydligande 

Närmare upplysningar om ansökan ges av: namn, adress och telefon 

UPPLYSNINGAR om ansökan om partnerskapsbidrag: www.esbo.fi/unga 

www.esbo.fi/unga
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