
Formulär för ansökan om samfinansiering av bryggor 

Region Stockholm, trafikförvaltningen, version januari 2023 

1(5) 

Formulär för ansökan om samfinansiering av bryggor 

Alla fält i blanketten är obligatoriska, utom fältet för övriga upplysningar. Var 
noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skickar du 
in blanketten med bilagor till bryggbidrag@regionstockholm.se. Alternativt 
skickas ansökan med bilagor in till Teknikavdelningen, Fastighet, Buss 
och Sjö, trafikförvaltningen, 105 73 Stockholm. 

Beskrivning av aktuellt projekt och syfte med bidrag 

1. Beskriv nedan det projekt som ansökan avser. Beskrivningen
ska omfatta syfte, mål, utförande och genomförande. Om hela
eller delar av beskrivningen lämnas på separat dokument anges
detta nedan.

2. Ange projektets beräknade startdatum.

3. Ange projektets beräknade slutdatum.

4. Samråd med trafikförvaltningen ska ske enligt Riktlinjer för
Trafikbryggor (TN-S-2409216). Bekräfta samråd genom att
bocka i rutan att sådant samråd pågår.

5. Ange kontaktperson hos trafikförvaltningen eller utsedd

mailto:bryggbidrag@regionstockholm.se
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Organisationen som ansöker om samfinansiering 

6. Den ansökande organisationens verksamhet ska tillgodose ett
allmänt intresse som anknyter till Region Stockholms
ansvarsområde, dess geografiska yta och dess invånare. Ange
organisationens namn nedan.

7. Organisationen ska ha ett organisationsnummer. Ange

8. Ange organisationens kontaktperson/kontaktpersoner och

För att en organisation ska kunna söka bidrag ska följande 
grundläggande villkor uppfyllas 

9. Organisationen genomför verksamhet som är till nytta för
länsborna i Stockholmsregionen. Bocka i rutan nedan om
projektet bedöms ha ett allmänt intresse.

10. Organisationen präglas av demokratiska och etiska värderingar
samt är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer.
Bocka i rutan nedan om kravet ovan uppfylls.

11. Organisationen arbetar utifrån alla människors lika värde och
jämställdhet samt har en inriktning som ligger i linje med
Region Stockholms uppförandekod. Bocka i rutan nedan om
kravet ovan uppfylls.



Formulär för ansökan om samfinansiering av bryggor 

Region Stockholm, trafikförvaltningen, version januari 2023 

3(5) 

12. Organisationen ska till ansökan bifoga sina stadgar
(förstagångssökande eller efter att revidering av stadgarna har
skett). En nystartad organisation som ännu inte haft något
årsmöte bifogar i stället protokoll från sitt konstituerande
möte. Bocka i rutan nedan om stadgar eller motsvarande enligt
ovan bifogas ansökan.

13. Organisationen har haft ett årsmöte eller, vid nystartad
verksamhet, konstituerande möte har hållits och en styrelse
valts. Bocka i rutan nedan om protokoll från senaste årsmöte
eller motsvarande enligt ovan bifogas ansökan.

14. Organisationen har ordnad ekonomisk förvaltning och
bokföring med eget plus- eller bankgiro och utsedd
firmatecknare samt utsedd revisor. Bocka i rutan nedan om
senaste årsredovisning bifogas ansökan.

15. Bocka i rutan nedan om senaste registerutdrag bifogas
ansökan.

16. Ange nummer till Bankgiro/Postgiro nedan.

17. Organisationen har inte skatteskulder eller obetalda avgifter
hos Kronofogdemyndigheten. Bocka i rutan nedan om kravet
ovan uppfylls.

18. Organisationen är inte i konkurs eller under likvidation. Bocka
i rutan nedan om kravet uppfylls.

19. Verksamheten får inte vara uteslutande beroende av
finansiering med av Region Stockholm givna bidrag. Ansvariga
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för organisationen ska säkerställa att organisationen har 
stadigvarande intäkter från annat håll, såsom till exempel 
medlemsavgifter, aktiviteter, hyror, andra bidragsgivare etc. 
Bidrag beviljas för medfinansiering om högst 50 procent av den 
totala projektkostnaden. Bidrag medges med högst 500 000 
SEK. Beskriv i nedan i en kalkyl hur projektet planeras att 
finansieras. Om beräkning bifogas i separat dokument anges 
detta nedan. 

Övriga upplysningar 

20. Nedan kan kompletterande upplysningar lämnas. 
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Uppföljning och kontroll, redovisning av beviljat bidrag 

Samtliga organisationer som har beviljats bidrag ska senast det datum 
som anges i samband med ansökan lämna en redovisning av den 
verksamhet som har bedrivits med stöd av bidraget. Uppföljning av 
beviljade bidrag sker årligen. Redovisningen ska göras enligt 
instruktioner med eventuella efterfrågade bilagor. Återkrav av bidrag 
och uteslutning av organisation i de fall organisationen inte följer 
villkoren för bidraget eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har 
lämnats eller använts felaktigt för det ändamål det har beviljats för 
kan Region Stockholm kräva tillbaka redan utbetalat bidrag. En 
organisation som söker bidrag eller tidigare har sökt bidrag på oriktiga 
grunder kan nekas att söka bidrag från Region Stockholm. Om en 
organisation har lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan eller i 
redovisningen eller om det skett stora avsteg från ansökan kan detta 
föranleda att bidrag hålls inne eller återkrävs. 

21. Bocka i rutan nedan om redovisning av projektets ekonomiska
utfall kommer att göras senast sex månader efter avslutat
projekt (slutbesiktning eller motsvarande).

22. Bocka i rutan nedan om protokoll från slutbesiktning eller 
motsvarande kommer att skickas när sådan är genomförd.

23. Underskrift av behörig firmatecknare.

Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 
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