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Ansökan om donationsmedel
Aktuell ansökningsperiod hittar du på hemsidan, se länk och adress under ”skicka in ansökan” nedan.
Stiftelsens namn

Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon

Ansökningsbelopp

Motivering
Motivering i ansökan ska överensstämma med stiftelsens ändamål, skickas med som bilaga.
Intyg
Skicka med intyg, exempelvis läkarintyg, intyg från kurator, arbetsgivare och dylikt, som kan styrka din
ansökan.
Utbetalning
Ange ditt kontonummer och bankens namn. Är uppgifterna felaktiga betalas pengarna ut via utbetalningskort
på namnet och adressen ovan.
Bankens namn

Clearingnummer

Kontonummer

Ekonomisk situation
Månadsinkomst före skatt

Månadsinkomst efter skatt

Make/makes/sambos
månadsinkomst före skatt

Förmögenhet

Inkomst av kapital

Skulder

Make/makes/sambos
månadsinkomst efter skatt

Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter är korrekta.
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Personuppgifter
Din ansökan behandlas med sekretess. Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i en
ansökan behandlas enbart i syfte att bedöma ansökan.
Om du vill få information om hur dina personuppgifter behandlas av regionen kan du begära detta skriftligt på
adressen som är angiven på nästa sida.
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Tänk på att:
•
•
•
•
•
•

Samtliga uppgifter är obligatoriska – ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.
Det är viktigt att du tydligt skriver vad du söker bidrag för så att din ansökan kan bedömas korrekt.
Det är den sökande själv som ansvarar för att blanketten och andra dokument (ex. intyg) inkommer i tid.
Ingen bekräftelse på inkommen ansökan skickas.
Endast en stiftelse ska anges på varje blankett – vill du ansöka ur flera stiftelser måste du skicka in flera
ansökningar inkl. bilagor.
En ansökan prövas mot andra, vilket innebär att det inte finns några garantier för utdelning även om man
uppfyller kriterierna för donationsstiftelsernas ändamål.

Vem kan söka medel ur stiftelserna
Alla privatpersoner som är folkbokförda i Västmanlands län och som uppfyller bestämmelserna för respektive
stiftelse. Föreningar och stiftelser kan inte ansöka om medel ur dessa fonder.
Medel ur stiftelserna betalas inte ut till att bekosta utlandsresor.

Hjälp att fylla i blanketten
Här hittar du förtydligande av de begrepp som anges på blanketten.
Månadsinkomst före skatt
Här uppges de inkomster du har varje månad, t.ex. lön, bidrag och pension - innan skatten är dragen.
Månadsinkomst efter skatt
Här uppges de inkomster du har varje månad, t.ex. lön, bidrag och pension - efter att skatten är dragen.
Makas/makes/sambos månadsinkomst före skatt
Här uppges de inkomster som din maka/make/sambo har varje månad, t.ex. lön, bidrag och pension - innan
skatten är dragen.
Makas/makes/sambos månadsinkomst efter skatt
Här uppges de inkomster som din maka/make/sambo har varje månad, t.ex. lön, bidrag och pension - efter
att skatten är dragen.
Förmögenhet
Här uppges aktuellt värde på besparingar i bank- och värdepapper (fonder). Även eventuella fastigheter
medtages. Känner du dig osäker, bifoga en kopia av senaste deklarationen.
Skulder
Här anger du summan av dina lån. Känner du dig osäker, bifoga en kopia av senaste deklarationen.
Inkomst av kapital
Här anger du eventuella inkomster du har från t.ex. bankräntor, fond- och aktieutdelningar. Känner du dig
osäker, bifoga en kopia av senaste deklarationen.

Skicka in ansökan
Fyll i denna blankett ”Ansökan om donationsmedel”. Ansökningsblankett finns även på hemsidan:
https://regionvastmanland.se/om-regionen/donationsstiftelser/
Om du ej har tillgång till Internet kan du ringa 021-17 46 00 och beställa blanketten. Telefontid är vardagar 9:00 -11:00.
Övrig tid telefonsvarare – lämna namn och adress så skickas handlingarna.

Ansökan skickas till:
Region Västmanland
Regionhuset Ingång 4
Diariet
721 89 VÄSTERÅS
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Besked
Besked och eventuell utdelning av donationsmedel meddelas endast via brev till alla sökande i mitten på
december, inga besked lämnas ut via telefon.

