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ANSÖKAN

Datum

Skyltfonden
Ansökan ska vara skriven på svenska

………………………………………..

Trafikverkets definition av trafiksäkerhet: Det långsiktiga och övergripande trafiksäkerhetsmålet är att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt till följd av en trafikolycka. Trafiksäkerhetsmålet utvärderas med hjälp av ett antal
indikatorer kopplade exempelvis till hastighet, nykterhet, säkra vägar och säkra fordon. Dessa indikatorer mäts
kontinuerligt för att ge återkoppling av åtgärders effekter samt för att stimulera förbättringar och nya effektiva
insatser.
För Skyltfonden avses trafiksäkerhet väg.

1 Sökande (huvudansvarig för projektet)

2 Mottagare av det ekonomiska stödet
(om annan än sökanden)

Företag (i förekommande fall):

Företag (i förekommande fall):

Namn/Kontaktperson:

Namn/Kontaktperson:

Projektledare om annan än kontaktperson:
Utdelningsadress:

Utdelningsadress:

Postnummer och ort:

Postnummer och ort:

Tfn, mobiltfn:

Telefon, mobilnummer:

E-post:

E-post:

Organisationsnummer:

Organisationsnummer:

Söker du som privatperson eller handelsbolag kommer uppgift om personnummer att inhämtas för att tillse att inga obetalda
skatteskulder föreligger, detta sker genom kontroll hos Kronofogden. Bidrag medges ej i det fallet.
Söker du i företagsnamn ska ett utdrag från Bolagsverket biläggas där firmatecknare framgår.

3 Projektbeskrivning
Projektets titel
Planerat startdatum för projektet – obs kan ej starta innan
besked om bidrag erhållits

Beräknat slutdatum för projektet

Postadress

Besöksadress

Telefon

781 89 Borlänge

Röda vägen 1

0771-921 921

Telefax

E-postadress

trafikverket@trafikverket.se

Syfte med projektet - vad bör göras och varför bör det göras - beskriv

Egen hypotes (har du en egen teori, ett antagande som ligger till grund för din projektidé - förklara här)

Kunskapsläge (beskriv din bakgrundskunskap, vad du känner till om vad som gjorts tidigare inom området osv)

Metod – hur ska projektet läggas upp och genomföras?

Innovationsgrad – beskriv vad som är nytt med det här projektet, jmf med vad du känner till redan finns/gjorts

Efter projektet/Implementering – hur avser du använda resultatet efter att projektet är slutrapporterat? Hur avser du
sprida kunskapen och informationen om projektets resultat?

Personalplan – ange vem som ansvarar för planering respektive genomförande av samtliga moment i projektet.

Samarbetspartner (i förekommande fall) - beskriv dennes roll och eventuella åtaganden (även ev finansiella åtaganden)

Kostnadsplan - ange de ingående aktiviteternas respektive kostnadsposter, t ex materiel, test, utvärdering etc. Söks
ersättning för tid, anges antal timmar samt ett á-pris. Ansökt belopp skall summeras.
Ange om annan finansiär finns och dess finansiering – även eventuell egen finansiering.
Observera att företag normalt inte ges bidrag för momskostnaden.

Trafiksäkerhetsnyttan – beskriv på vilket sätt projektet förväntas bidra till att öka vägtrafiksäkerheten

Samtliga uppgifter ska vara ifyllda för att Skyltfondens beredningsgrupp ska kunna behandla ansökan.
Bifoga gärna ytterligare upplysningar om projektet som bilaga.
Skyltfondens beredningsgrupp består av representanter från Trafikverket, Polisen samt Sveriges
kommuner och landsting. Beredningsgruppen inhämtar bedömningar från sakkunniga inom respektive
organisation.
Skicka din ansökan till trafikverket@trafikverket.se – senast 1 mars resp 1 oktober ska ansökan vara
ankomstregistrerad.
Om du har frågor, vänd dig till Anita Ramstedt tfn 0771-921 921 vx

