Sende søknad
Søknadsskjemaet finner du på stangeenergi.no/fond, eller send
en e-post til mba@stangeenergi.no. Når du har sendt inn
søknaden til oss, vil du etter kort tid motta
en bekreftelse på e-post.
Husk å sende søknaden før 9. desember 2017!

“Det er menneskene bak
som utgjør forskjellen...”

Stange Energi er heleid av Stange kommune.
Bedriften er organisert som konsern og distribuerer kraft,
samt selger nett- og entreprenørtjenester gjennom sine datterselskaper
Stange Energi Nett, Stange Energi AUS og Stange Energi Marked.

Stange Energi AS
Storgata 43 • 2335 Stange • Tlf.: 62 58 50 00
E-post: kundesenter@stangeenergi.no • www.stangeenergi.no

Stange Energi Fondet har som ambisjon å støtte
engasjerte ildsjeler i Stange kommune ved å gi
tilskudd til gode prosjekter.

”Vi er ikke like gode som deg i det du kan best.
Men interessene dine er vi flinke til å støtte!”

Hvem kan få støtte?
Kanskje trenger du og laget ditt nye fotballdrakter? Eller er det nye
ballettsko til juleoppvisningen som trengs? Går du og vennene dine
rundt med en drøm om å sette opp en teaterforestilling? Eller kanskje
ønsker du nye sangbøker til alle i koret?
Uansett hva du trenger støtte til, så tar vi imot søknaden din med et
hjerte for et aktivt og mangfoldig Stange.

Fondet skal dekke prosjekter/formål i Stange kommune
• Søknader til prosjekter/tiltak for barn opptil 18 år
• Søkere kan være del av en større organisasjon
• Vi krever delaktighet og engasjement fra de som søker om støtte
• Det legges vekt på dugnadsinnsats
• Det er ikke anledning til å støtte religiøse og/eller politiske formål
• Det må være mulig å kontrollere søker angående faglig kompetanse
og gjennomføringskraft
• Prosjektene skal være fullfinansiert før midler deles ut
• Når du søker, skal budsjett, personressurser og kommunal godkjenning
være vedlagt
• Det gis fortrinnsvis engangsbeløp
• Prosjektet du søker støtte til skal tåle presseomtale
• Vi verdsetter egeninnsats
• Vi tildeler kun hele søkebeløpet
• Kun fullstendige søknader vurderes
• Juryen, bestående av ledergruppa i Stange Energi AS, beslutter alle
tildelinger

Er du en pådriver for et mangfoldig miljø for barn og
unge i Stange?
Eller er du medlem i en organisasjon, og aktiv i prosjekter/aktiviteter/
organisasjoner for barn opptil 18 år? Med et sterkt ønske om å støtte opp
om et fargerikt og mangfoldig Stange, har Stange Energi opprettet et fond
for utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende prosjekter mot
barn og unge i kommunen. Hvert år skal vi gi ut kr 100 000,- til ulike
prosjekter. Uansett hva du brenner for, ønsker vi akkurat DIN søknad
innen 9. desember 2017.

