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Villkor för försköningsbidrag

Bidraget syftar till utsmyckning och försköning i byarna inom Tomelilla kommun.
Ansökan kan göras av aktiva intresseföreningar, exempelvis byalag.
Försköningsbidrag beviljas på högst 10 000 kronor/förening och år, och kan användas till bland annat:
• Planteringar, till exempel sommar- vår- eller höstblommor inklusive krukor och
jord med mera.
• Pyntning vid högtider eller lokala evenemang.
Ansökan görs på blanketten Ansökan om försköningsbidrag och undertecknas av
firmatecknare som utsetts av föreningens styrelse. Tillsammans med ansökan ska
föreningen bifoga protokoll från senaste årsmötet samt uppgifter om konto för
utbetalning.
Ansökan för 2020 skickas in senast den 30 april. Sent inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om beviljat bidrag samt utbetalning sker under maj månad år 2020.
Kommande år skickas ansökan in senast 28 februari och beslut och utbetalning sker
under mars månad. Redovisning av hur bidraget har använts skickas in senast 31
december för det aktuella bidragsåret.
Uppgifter och blanketten skickas till:
Tomelilla kommun
Gustafs torg 16
27380 Tomelilla

Ansökan om försköningsbidrag
By
Byalag/intresseförening

År
Kontaktperson

Adress

Telefon

E-post

Typ av material

Ort och datum

Uppskattad kostnad

Namnteckning

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter
Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig och följer gällande lagstiftning vid behandling av personuppgifter. Vi behöver spara
och behandla de personuppgifter (namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress) om dig som du uppger
i ansökan när vi handlägger ansökan om försköningsbidrag. Personuppgifterna behandlas för att kunna sparas enligt gällande registerlagar
och kommunens dokumenthanteringsplaner samt fullfölja uppdrag (artikel 6.1 b Dataskyddsförordningen). Uppgifterna kan komma att
bevaras för all framtid. Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har
om dig. Du kan begära rättelse, överföring eller att vi begränsar behandlingen samt göra invändningar. Mer information hittar du på Tomelilla kommuns hemsida. Kontakt kommun@tomelilla.se eller 0417-180 00 (vx). Gemensamt dataskyddsombud på Österlen 0414-81 90 00
(vx) eller dataskyddsombudet@simrishamn.se. Klagomål skickas till Datainspektionen.

