PUF – Pengar Ung Fritid
Snabba pengar att söka….

PUF-pengar är ett bidrag som kan sökas av unga i åldern 13–19 år för att förverkliga en
idé/dröm eller projekt.
Syftet med PUF-pengar är att stimulera och fånga upp ungas initiativ och engagemang.
För mer information vad som gäller för detta bidrag, se baksidan av blanketten.
Namn
E-post
Telefon Ungdom

Telefon vårdnadshavare

Vad ska genomföras?

Hur och när ska det genomföras?

Budget
Ort och lokal

Målgrupp

Vårdnadshavares underskrift (krävs vid hyrd lokal)

Blanketten sänds till
Tranemo kommun
Maria Giese
Fritid Samhällsutvecklingssektionen
514 80 Tranemo

Kontakt:
Fritidsledarna på respektive gård
fritidsledarna@tranemo.se
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Vilka får söka:

Ungdomar och unga vuxna i åldern 13–19 år boende inom Tranemo kommun.

Ändamål:

Syftet med PUF-bidraget är att stimulera och fånga upp ungas initiativ och
engagemang.

Bestämmelser/ villkor:

PUF-bidraget kan endast sökas av och genomföras för ungdomar i Tranemo
kommun.
Den/de sökande behöver inte vara organiserad i någon förening utan det kan vara
enskilda unga som har en idé om aktivitet som fler unga skulle vilja delta i. Inbjudan
skall gå ut allmänt men antalet deltagare bestämmer arrangören, och först till kvarn
gäller

Bidrag:

PUF-pengar kan sökas löpande under året, maxbeloppet är 3 000 kronor, beroende på
projektet.
Utbetalning sker efter att ansökan beviljats, enligt överenskommelse.

Ansökan:

Beskrivning av vad man vill genomföra, hur och vilka som skall vara med i
genomförandet samt budget ska bifogas i ansökan
Efter projektets slut vill vi ha in en kort redovisning. Där bör även framgå vilken
målgrupp man nått med aktiviteten
Ansökan skickas till Tranemo kommun Fritid.

Kontaktperson:

Behöver du hjälp att fylla i ansökan eller har andra frågor, kontakta Fritidsledare
på respektive gård.
fritidsledarna@tranemo.se

Om ansökningen innebär hyra av lokal krävs vårdnadshavares underskrift, samt att
vårdnadshavare tar ansvar för hyrd lokal.
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