
ANSÖKAN 20210057
ANSÖKNING OM BIDRAG (1.3.2021 - 30.4.2021)

 Förening

ORGANISATION

Namn

Nivå FO-nummer

Adress Postnummer

Postanstalt WWW

UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE

Namn Yrke

Ort Telefon

E-post

Medlemsnummer

Samarbetspartner

Samfundets /
organisationens namn

Adress Postnummer Postanstalt FO-nummer

UPPGIFTER OM ANSÖKAN

Projektets/utbildningens rubrik

Typ av sökande

Förening

Sida: 1

Riksomfattande
Regional
Lokal
Pedagogisk



Projektets/utbildningens objekt Tyngdpunktsområde

Inflytelsesfär Om du valde en annan inflytelsesfär, ange vilken

Projektets/utbildningens uppskattade längd

Kortfattad beskrivning av projektet/utbildningen

Hur främjar projektet/utbildningen arbetshälsan och/eller arbetarsäkerheten

Hur kommer projektet/utbildningen att användas, främjas och vidareförmedlas

FINANSIERING

Ansökt bidragsbelopp

 Bidrag 0 €

Användningsplan för det ansökta bidraget

Beskrivning av utgiften Utgiftsbelopp

Annan eventuell finansiering för projektet/utbildningen

Finansieringskälla Belopp Ledig / bekräftad

Totalt 0 € Belopp: 0 €

ANSÖKANS BILAGOR

Sida: 2

Utvecklingsprojekt och/eller utbildning inom arbetarskydd
Utveckling av arbetshälsan
Utveckling av arbetarsäkerheten
Verksamhet som främjar kvaliteten på arbetsgivarnas och arbetstagarnas arbetsliv 

Ökat samröre och samarbete
Utveckling av ledarskap och chefsarbete
Förbättring av kvaliteten i arbetslivet
Utveckling av arbetsgemenskapen
Utveckling av arbetarsäkerhet, arbetsmiljö och kunnande
Utveckling av apparater och/eller system som förbättrar
 arbetshälsan

Yrkeshögskola
Universitet
Fritt bildningsarbete
Annat

Småbarnspedagogik
Förskoleundervisning
Grundskola
Gymnasieutbildning
Yrkesutbildning

Om finansiering beviljas kan sammanfattningen publiceras på OAJ:s webbplats.

Ange beloppet i euro, heltal

Specificera de objekt som det ansökta bidraget ska användas för.

Ange beloppet i formen xx xxx,yy. Använd komma som decimalavskiljare. 
Du bör inte använda en punkt i siffran ens som tusen separator.

Bifoga antingen projekt- och/eller utbildningsplanen till ansökan. Du kan använda samma ruta till att lägga till flera bilagor.
Bilagor bör vara i jpeg-, jpg-, pdf- eller png- format. Filerna får vara högst 4 megabyte. Om en enskild fil är för stor, försök att dela den
upp i flera filer.



AVTAL

Genom att skicka en ansökan godkänner jag följande:

Jag åtar mig att följa OAJ:s anvisningar och villkor i samband med bidraget och ger mitt samtycke till att grundläggande
uppgifter om projektet publiceras i OAJ:s kommunikationskanaler om finansiering beviljas för projektet. OAJ har rätt att
använda idéer och resultat från projektet för att förbättra arbetshälsan för sina medlemmar.

Avsändningsdag Ansökandens namn
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