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Ansökan om enstaka bidrag
Föreningens namn
Tyresö Schackklubb
Rubrik som förklarar vad ni söker bidrag för
Vänortsutbyte
Beskriv vad bidraget söks för
I samband med Tyresö Schackklubb årliga junior GP (schacktävling  Tyresö JGP hålls dessutom för 30e gången i år) arrangerar Tyresö SK
ett vänortsutbyte med ungdomar från Frankrike (Savigny les Temple) och Rumänien (Comarnic). Tyresö SK har deltagit i vänortsutbyte i
Frankrike och Rumänien (2018 och 2019) och bjuder tillbaka 2020 i samband med det 30e Tyresö JGP.

Beskriv till vilket syfte ni söker bidraget och hur ni planerar att uppnå syftet
Att utöka förståelse och vänskap mellan folk i olika länder med gemensamt intresse. Vi har bjudit in till arrangemang kring vänortsutbytet,
våra gästers deltagande i JGP och simultan med GM Pia Cramling.

Beskriv vilken målgrupp som bidraget avser att gagna och hur ni planerar att attrahera den målgruppen
I första hand schackspelande barn/ungdomar från vänorten i SavignylesTemple, Frankrike och deras vänort i Comarnic, Rumänien. Vi
bjuder in till en av Stockholmsområdets största årliga juniortävlingar (förra året c 250 deltagare) och en schacksimultan med den kvinnliga
världsstjärnan GM Pia Cramling.

Uppge eventuella samarbetspartners samt hur de planerar att bidra till det ni söker bidrag för
Tyresö vänortsförening  som ev står för 1 middag och mindre pekunärt bidrag.

Övriga upplysningar

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till ansökan
.
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Nedan anger ni storleken på respektive relevant intäkt och omkostnad. E-tjänsten beräknar underskottet som återstår när alla
intäkter och omkostnader är angivna. Underskottet utgör det ansökta beloppet. Har ni ingen beräknad intäkt/omkostnad
ange 0.

Budgeterade intäkter (kr)
Avgifter (exempelvis biljettintäkter eller deltagaravgifter)
0
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
Ev mindre bidrag från vänortsföreningen
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
0
Resor/transporter
4000
Lokalhyra
500
Utrustning/material
0
Marknadsföring
0
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
10600
Specificera övriga kostnader
Slottet  guidning 2600
Bakelse med schacktema 1000
GM Pia Cramling arvode 4000
Måltider 3000

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
0
Summa kostnader
15100
Egen finansiering anges här
9100
Ansökt belopp
6000
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