REKVISITION
Bidrag till värdefull
kulturmiljö

Bidrag enligt förordning (2010:1121)
om bidrag till förvaltning av värdefulla
kulturmiljöer
Sänds till:
skane@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Skåne,
205 15 Malmö

Länsstyrelsens beslut
Datum

Diarienummer

Bidragsobjekt
Fastighet

Kommun

Bidragsmottagare
Namn (ev attention eller c/o)

Personnr/organisationsnr

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Postort

E-post

Ombud
Ombudets adress

Ombudets telefon, dagtid

Fullmakt som styrker ombudets behörighet bifogas

Ombudets mobiltelefon

(Endast om detta inte lämnats vid ansökan om bidraget)

Avdragsrätt för moms

Ja (samtliga belopp i rekvisitionen ska anges exklusive moms)
Nej (samtliga belopp i rekvisitionen ska anges inklusive moms)

Utbetalning
Betalningsmetod

Kontonr

Bankgiro
Plusgiro
Bankkonto
IBAN

Swift

Bankkonto utland

Uppgifter om arbetet
Avser rekvisitionen hela bidraget? Om du rekvirerar del av bidraget behöver du lämna in ytterligare rekvisition för återstående åtgärder

Ja, hela bidraget
Nej, endast del av bidraget
Är åtgärderna utförda enligt villkoren i ditt bidragsbeslut?

Ja,
Nej
Om Nej: Hur skiljer sig genomförda åtgärder från det beslutade?

Redovisning av kostnader
Kostnaderna styrks genom kopior på fakturor och kvitton. De ska redovisas i en förteckning. (Kan anges i tabellen
nedan eller i separat bilaga eller genom utdrag i bokföring)
Nr

Specifikation
(fakturan/kvittot
avser)

Fakturanummer

Betalningsmottagare

Utbetalningsdatum*

Belopp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Beloppen ovan är angivna

inkl. moms

exkl. moms

Summa
Totalt

* Handling som styrker att utbetalning har skett ska bifogas
OBS! En egen lista eller utdrag ur bokföring kan ersätta tabellen, kopior av fakturor eller kvitton samt
handling som styrker att utbetalning har skett ska dock alltid bifogas.

Medfinansiering (Anges endast vid slutrekvisition)
Slag av finansiering
Egen finansiering
Kommun
Region/Landsting
EU Landsbygdsprogram
EU Strukturfond
Annan finansiär (vilken):
TOTALT FÖR ÅTGÄRDERNA

Övriga upplysningar

Belopp, kronor

Underskrift
Jag intygar att de uppgifter som jag lämnat i denna redovisning är sanningsenliga och fullständiga
……………………………………..........................................................................................
Ort och datum
………………………………………………………………………………………..………
Namnteckning
…………………………………………………………………………………..…………….
Namnförtydligande
Om bidraget har beviljats till juridisk person (företag, förening eller annan organisation) ska rekvisitionen
undertecknas av behörig firmatecknare. Behörigheten ska styrkas med intyg (om det inte redan gjorts vid
ansökan om bidraget).

Bilagor som bifogas ansökan:
Fakturor
Kvitton
Andra kostnadsverifikationer
Handling/ar som visar att fakturor har betalats
Utdrag ur bokföring som visar relevanta kostnader
Dokumentation av genomförda åtgärder
Fullmakt som styrker ombudets behörighet
Intyg om behörig firmatecknare
Annat:

Så här hanterar vi dina personuppgifter:
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

