
 
 
 
 
 

 

Mottagare: 
LOVISA STAD   ANSÖKNINGSBLANKETT 
Byggnads- och miljönämnden 
PB 77 
07901Lovisa 
e-post: ymparisto@loviisa.fi 
 
Föreningar kan av byggnads- och miljönämnden ansöka om understöd för miljövårdsfräm-
jande verksamhet eller projekt. Verksamhet som understöds kan vara till exempel projekt, 
kampanjer, undersökningar, utredningar och information som gäller miljövård, skötsel av 
naturskyddsområden och kulturlandskap samt byggande och underhåll av naturstigar.  
 
Beloppet som delas ut år 2019 är sammanlagt 4 000 euro. 
 
Till ansökan skall bifogas  

- verksamhetens eller projektets verksamhets-, kampanj- eller projektplan 
- budget för verksamheten eller projektet 
- föreningens verksamhetsplan för år 2019  
- senaste verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. 

 
Ansökningstiden går ut 1.4.2019. Försenade ansökningar beaktas inte. 
 

Föreningens namn  

 

registernummer hemort 

FO-nummer eller kontaktpersonens personsignum (behövs för utbetalningen) 

 
Bankförbindelse 

 
Kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer och e-postadress 

 
Beskrivning av verksamheten, kampanjen eller projektet (åtgärder, målsättningar, resul-
tat o.s.v.).  
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Loviisan kaupunki / ympäristönsuojelu Lovisa stad / miljövården  
PL 77 PB 77 
07901 LOVIISA 07901 LOVISA 
 
Puh /tfn 019 5551   
ymparisto@loviisa.fi   
www.loviisa.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ 
www.lovisa.fi/sv/boende-och-miljo/miljo-och-natur/  
 

 
Totala specificerade utgifter för verksamheten eller projektet (material, resekostnader, tal-
kotimmar o.s.v.). 
 

Skall eller har finansiering ansökts från annat håll? I så fall, varifrån och hur mycket? 
 

Bilagor till ansökan 
□ verksamhetsplan 2019 
□ senaste verksamhetsberättelse, för år ______ 
□ senaste bokslut, för år ______ 
□ senaste revisionsberättelse, för år ______ 
□ övrig bilaga, vilken ______ 
 
 
Summa som ansöks: _________________ euro 

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande 
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