ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OCH REDOVISNING
Testaments- och Donationsstiftelsen
Stiftelsen August Carlssons Fliseryd minnesfond

ANSÖKAN
Vad ska finnas i ansökan?
Ansökan för bidrag ska innehålla:
• Privatpersonens eller organisationens namn och kontaktuppgifter
• Beskrivning av projektet eller verksamhet
• Noggrann kostnadskalkyl
• Information om bidrag söks på annat håll
När ska ansökan skicka in senast?
Ansökan ska skickas in senast den 1 februari. SDR behandlar ansökningar under perioden
februari-april. Besked ges och utbetalning sker senast den 31 maj. Om ni fått bidrag tidigare ska
det redovisas innan vi behandlar er nya ansökan.

REDOVISNING
När ska redovisning ske senast?
Redovisning för erhållet bidrag ska redovisas nästkommande år, senast den 31 januari. Är detta
inte möjligt ska SDR kontaktas för ny överenskommelse. Om ni avser att skicka en ny ansökan
ska ni senast den 31 januari redovisa för ert tidigare beviljade bidrag. Om inte kan det komma att
påverka SDR:s beslut om era nya ansökningar.
Hur ska det redovisas?
Redovisning ska alltid bestå av två delar: en ekonomisk rapport och en rapport av
projektet/verksamheten.
1. Ekonomisk rapport - ska utvisa de faktiska kostnaderna för projektet enligt den
uppdelning i kostnadskalkyl som angivits i ansökan. Underlag för kostnadsställen ska
kunnas uppvisas vid efterkontroll om SDR:s ekonomiavdelning eller revisorer efterlyser
underlaget.
2. Rapport av projektet/verksamheten - beskrivning av genomfört projekt eller
verksamhet. Bifoga gärna en utförligare rapport. Det är önskvärt med några bifogade
bilder/fotografier från projektet/verksamheten som SDR kan använda i informations- och
marknadsföringssyfte. Kom ihåg att ett samtycke behövs från personerna som syns i
bilderna/fotografierna.
Vad händer om projektet/verksamheten förändras eller ställs in?
Om projektet/verksamheten under arbetets gång ändrar inriktning, i jämförelse med underlaget
för beslut, eller av någon anledning behöver ställas in krävs dialog och överenskommelse med
SDR. Ej förbrukat bidrag ska återbetalas till SDR på SDR:s bankgiro 900-0241. Ange sökandens
namn i meddelandet.
Var ska redovisningen skickas till?
Redovisningen inkl. bilagor skickas på något av följande sätt senast den 31 januari genom:
E-post: stiftelsen@sdr.org

Post: Sveriges Dövas Riksförbunds stiftelser
Rissneleden 138, 6 tr
174 57 Sundbyberg

Vid frågor eller önskad kontakt, skicka e-post till: stiftelsen@sdr.org
Mer information finns på SDR:s webbplats: https://sdr.org/om-oss/stiftelser/

