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BIDRAGSANSÖKAN enligt förordningen (2010:1121) om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Objekt
Objektets namn (populärnamn, gårdsnamn, el. projektnamn)

Fastighetsbeteckning

Objektets adress
Socken

Kommun

Län

Fastighetsägare
Namn

Personnr/organisationsnummer

Adress (eller c/o)

Postnummer

Mobilnummer

Telefon dagtid

Ort

E-postadress

Sökande om annan än fastighetsägare/ombud för fastighetsägare
Namn

Personnr/organisationsnummer

Adress (eller c/o)

Postnummer

Mobilnummer

Telefon dagtid

Ort

E-postadress

Bilaga – fullmakt och andra behörighetshandlingar är bifogade ansökan

Ja

Bidragsmottagare
Sökande är även bidragsmottagare Ja

Om inte, ange bidragsmottagare:

Sammanfattande beskrivning av planerade åtgärder (utförlig beskrivning ska bifogas ansökan)

Åtgärderna kan påbörjan (år/månad/dag)

Åtgärderna beräknas vara avslutade (år/månad/dag)

Bilaga – utförlig arbets- och åtgärdsbeskrivning är bifogad ansökan

Ja

Nej

Bilaga – karta med objektets belägenhet är bifogad ansökan

Ja

Nej

Bilaga – foton på objektet och närmaste omgivningen är bifogad ansökan (gäller ej info.projekt)

Ja

Nej

Bilaga – minst 2 st offerter/kostnadsberäkningar

Ja

Nej
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Antikvarisk medverkan
Tillfrågad antikvarisk expert
Kontaktuppgifter

Bilaga – offert från tillfrågad antikvariks expert är bifogad ansökan

Ja

Kostnader och sökt bidrag (beloppet ska inkludera moms utom för de bidragssökande som har avdragsrätt för
momsen för de åtgärder ansökan avser)
Totalkostnad för åtgärder
Kostnad för antikvarisk medverkan

Sökt belopp för åtgärder inkl. antikvarisk medv.

Moms och skattsedel
Bidragsmottagaren har avdragsrätt för momsen för de åtgärder ansökan avser
Bidragsmottagaren har inte avdragsrätt för momsen för de åtgärder ansökan avser
Bidragsmottagare har F-skattsedel för de åtgärder ansökan avser

Finansiering
Sökt finansiering

Belopp (SEK)

Finansiering beslutad

Sökt belopp från Länsstyrelsen
Egen finansiering
Rotavdrag
EU-medel:
Andra myndigheter (vilka):
Företag/organisationer (vilka):
Annan finansiär (vilken):
SUMMA

Ja

Nej

Beslut bifogas ansökan
Ja
Nej
Beslut bifogas ansökan
Ja

Nej

Beslut bifogas ansökan
Ja

Nej

Beslut bifogas ansökan
Ja

Nej

Beslut bifogas ansökan
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Förväntade effekter av åtgärderna
Objektet jag ansöker om medel för används idag som:

Ja

Nej

Ja

Nej

Permanent bostad
Annat ändamål (skriv här):
Är ett besöksmål
Antal besökare per år (skriv här):
• Marknadsförs idag på olika sätt. Det finns med i broschyrer/foldrar eller hemsidor
• Har idag uppsatta informationsskyltar som berättar om objektets historia
• Har idag uppsatta vägskyltar (t.ex. Trafikverkets) som gör det lätt att hitta till
objektet
• Visas objektet idag för allmänheten genom att t.ex. guidning förekommer
• Är objektet idag anpassat för människor med funktionshinder
Om medel beviljas kommer objektet efter genomförda åtgärder att användas som:
Permanent bostad
Användas för annat ändamål (skriv här):
Utnyttjas som besöksmål
Beräknat antal besökare per år (skriv här):
• Kommer att marknadsföras på olika sätt som i broschyrer/foldrar eller hemsidor
• Kommer att ha uppsatta informationsskyltar som berättar om objektet
• Kommer att ha uppsatta vägskyltar (t.ex. Trafikverkets) som gör det lätt att hitta
• Kommer att visas för allmänheten genom t.ex. guidningar
• Kommer att vara anpassat för människor med funktionshinder

Övriga upplysningar

Viktig information!
• För att bidrag ska kunna erhållas får åtgärderna inte ha påbörjats före Länsstyrelsens
beslut.
• Beslut om bidrag kan inte fattas om ansökan inte är komplett.
• Det är viktigt att alla bilagor finns med när du skickar in ansökan, för att ärendet ska
kunna beredas. Om någon bilaga ev. inte är med meddela när den kommer att skickas in.
• Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen i Uppsala, Samhällsutvecklingsenheten
751 86 Uppsala

Underskrift av fastighetsägare eller dess ombud
Härmed intygas att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är riktiga och fullständiga
Ort och datum
Namnförtydligande
Underskrift
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