BUDGETMALL DELAKTIVITET SMÅSTÖD
Tillhör aktivitet (samma namn som ni har angett i ansökan):
Go Fot It – hälsokick för 65+

Vad kommer aktiviteten att kosta?
Ange vilka typer av kostnader ni räknar med för att genomföra er idé samt ungefär vad det kostar.
OBS: Pengarna betalas ut efter godkänd redovisning där kostnader redovisats in till Leader-kontoret. Man kan
inte få mer stöd än vad man haft kostnad för.
Om ni har inköp för 5000 kr inklusive moms eller mer skall offert/er bifogas (mailkonversationer är ok).
Investering kan ingå med maximalt 22 000 kr exklusive moms.
Vid köp från privatperson med kontanter / swish är högsta möjliga belopp 1000 kr.
Utgifter för lunch eller middag ersätts med max 90 kronor exklusive moms per person och måltid.
Utgifter för resa med bil ersätts med 30 kronor/milen (moms ingår ej) (körjournal skall bifogas slutredovisning).
Antal

Pris styck

Summa

Ersättning Hälsocoach Spirulina 20 tim á 750 kr plus
moms (specificerad offert bifogas)

1

18750 kr

18 750 kr

Inköp av kaffe, frukt/fika till träffar (25 kr/pers*22*4)

1

2 200 kr

2 200 kr

Inköp råvaror matlagningskväll (75 kr/pers*22)

1

1 650 kr

1 650 kr

Total kostnad

22 600 kr

Kostnaderna i vår budget är;
Exklusive moms

X

Inklusive moms

Medfinansiering:
För att få ut det stöd ni söker i pengar måste aktiviteten medfinansieras med 50%, d.v.s. söker ni för 25 000
kr måste ni visa att ni har ideell tid och /eller pengar eller andra resurser till en summa av minst 25 000 kr.
Uppskattad ideell tid:
(Observera att möten där deltagarna enbart sitter med och lyssnar får inte tas med. Möten där deltagarna
utför något slags arbete som dokumenteras får tas med, t.ex. workshops, brainstorm).
Ideellt arbete
Personer 13-15 år

Antal timmar

Personer 16 år och äldre

103

Summa ideellt arbete

Värde/timme
50 kr
220 kr

Summa
Kr
22 660 Kr
22 660 Kr

1

Beskriv vad det ideella arbetet består av?
Skriv svar i rutan (rutan expanderar utifrån hur mycket text som skrivs in):
Anna (Fjällbyns Byalag) kommer att hjälpa till med dukning, städa, diska m.m.
Fjällens Idrottsklubb kommer att besöka äldre och bjuda in (peppa att delta) samt finnas med som hjälpande
händer vid de olika aktiviteterna.

Eventuell medfinansiering i annat än tid:
Material, lokaler, rabatter eller tid som företag ger gratis till er för att stötta er idé. Det måste gå att visa ett
underlag som styrker beloppen, t.ex. en kopia på en faktura eller ett värderingsintyg där det framgår värdet på
det skänkta materialet om ni hade köpt det ”på riktigt”, eller hyresavi för lånad lokal.
B: Ideellt material, lokaler, kontanter (speca nedan)

Värde

Summa

T ex: Material i form av…
kr
T ex: Lokal i form av…
kr
T ex: Skänkta företagstimmar från...
kr
T ex: Rabatt från:
kr
T ex: Skänkta kontanter, inträden...
kr
Summa:
kr

Vi söker stöd till summan av;
22 600 kr

Annan offentlig finansiering?
Har ni fått några andra offentliga medel? (såsom t.ex. från landsbygdsprogrammet, havs- och
fiskeriprogrammet eller regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling).
Kryssa i ditt svar och ange från var:
JA, vilken?
X
NEJ

2

