Ansökan - Projektstöd för verksamhet som stärker och utvecklar
det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism
Bidrag till förebyggande insatser som syftar till att förhindra att individer i riskzonen involveras i
våldsbejakande extremistmiljöer eller att individer redan involverade i dessa miljöer inte begår brott
eller förmås lämna dessa miljöer.

Ansökningsår
Ange vilket år ni ansöker om medel för.

Uppgifter om organisationen
Sökande organisation
Organisation
Adress 1
Postnummer

Postort

Adress 2
Postnummer

Postort

Telefon

Webbplats

Organisationsnummer

År när organisationen bildades

Kontaktperson
Kontaktperson 1, Namn
Befattning i organisationen
Adress 1
Postnummer

Postort

Adress 2
Postnummer

Postort

Telefon/mobil

E-postadress

Kontaktperson 2, Namn
Befattning i organisationen
Adress 1
Postnummer

Postort

Adress 2
Postnummer

Postort

Telefon/mobil

E-postadress

Bankuppgifter
Vi föredrar (välj en):
Bankgiro, konto

Postgiro, konto

Typ av organisation
Markera ett alternativ.
Ideell förening
Stiftelse
Kommun
Region
Annan associationsform, ange vilken: ______________________________________

Organisationens ordinarie verksamhet
En kort beskrivning om vad organisationen gör till vardags (ordinarie verksamhet).

Grundläggande villkor
Ange vad som stämmer för er organisation:
•

Är en ideell förening i vilken medlemskap i såväl organisationen som dess medlemsföreningar
är frivilligt.*
Stämmer
Stämmer inte

•

Är självständig och demokratiskt uppbyggd.*
Stämmer
Stämmer inte

•

Respekterar demokratins idéer i vår verksamhet, inklusive jämställdhet och förbud mot
diskriminering.*
Stämmer
Stämmer inte

•

Har inga skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, är inte i
likvidation eller försatt i konkurs.*
Stämmer
Stämmer inte

•

Har kapacitet att genomföra projektet.*
Stämmer
Stämmer inte

Uppgifter om projektet
Grundläggande villkor för projektet
De aktiviteter vi söker bidrag för:
•

Är inte en del av ordinarie verksamhet.
Stämmer
Stämmer inte

•

Avser inte administrativa kostnader i organisationens verksamhet.
Stämmer
Stämmer inte

Projektet kan starta tidigast tre månader efter sista ansökningsdag och måste starta inom samma
kalenderår som ansökan lämnas in.
Planerat startdatum för projektet (ÅÅÅÅ-MM-DD):

Planerat slutdatum för projektet ÅÅÅÅ-MM-DD):

Namn på projektet:

Projektets syfte
Bidraget ska stödja verksamheter som utifrån ett kriminalpolitiskt perspektiv arbetar för att stärka och
utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
Kryssa i vad det här projektet ska bidra till: (det går att markera flera alternativ)
Förhindra inträde i våldsbejakande extremistmiljöer för individer i riskzon att involveras.
Förhindra att individer i våldsbejakande extremistmiljöer begår brott.
Förmå individer i våldsbejakande extremistmiljöer att lämna dessa.

Identifierat behov
Beskriv varför ni vill genomföra projektet. Vilket problem alternativ behov har ni identifierat?

Projektets mål
Beskriv projektets mål, det vill säga vad ni vill uppnå med projektet. Ni kan ha ett övergripande mål
och flera delmål. Det övergripande målet ska ha en riktning (t.ex. öka, minska, stärka eller motverka)
och vara mätbart.

Metod för att nå målen
Beskriv hur ni ska arbeta för att nå era mål, alltså vilken metod eller vilka metoder ni ska använda
er av.

Målgruppsprofil
Beskriv projektets målgrupp: vilka ni vänder er till och vill nå.

Beskriv hur ni ska nå projektets målgrupp.

Projektets genomförande
Genomförande och tidsplan
Beskriv vilka konkreta aktiviteter ni ska genomföra för att nå projektets mål och vilka metoder ni ska
använda er av utifrån frågorna om varför, hur, när, var och för vem.

Budget
Budget
Ange projektets budget utifrån de planerade aktiviteterna och dela upp den i följande
kostnadsposter.
Sökt belopp från
CVE
Löner*

kr

Administration*

kr

Resor*

kr

Arvoden*

kr

Lokaler*

kr

Information*

kr

Revisionskostnader*

kr

Övrigt*

kr
Summa:
kr

Kommentarer och specificering av budgeten.
Specificera här tydligt vad respektive budgetpost avser. Ange t.ex. antalet anställningar, deras längd
och procent om ni söker medel för löner och vart resorna ska gå om ni söker medel för resor.
Observera att budgetposten 'övrigt' inte kan avse oförutsedda avgifter.*

Försäkran
Försäkran
Jag intygar härmed att uppgifterna som lämnas i ansökan är korrekta och motsvarar riktiga
förhållanden i organisationen. Oriktigt intygande eller felaktiga uppgifter som medvetet lämnats in kan
leda till polisanmälan.
Ansökan ska godkännas av den eller de som har behörighet att teckna firma för organisationen:

…………………………………………………

…………………………………………….

Underskrift av firmatecknare/
behörig företrädare för organisationen

Underskrift av firmatecknare/
behörig företrädare för organisationen

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Telefon

Telefon

Skicka in ansökan

När ansökningsformuläret är ifyllt, skicka detta till info@cve.se

