Ansökan om bidrag från Trafikskadefonden 2018
________________________________________________________
Ändamål
Att stödja medlemmar i Personskadeförbundet RTP som är trafikskadade. Bidrag kan sökas
till fritidsverksamhet, fritidshjälpmedel och rehabilitering, som inte bekostas på annat sätt.
Vidare kan medlen, i mån av fondens resurser, även användas till forskning som rör
trafikskador och till utveckling av rehabilitering av trafikskadade.

Villkor
Medlemsavgift ska vara betald i två på varandra följande år och skada ska vara registrerad i
Personskadeförbundet RTPs medlemsregister.
Du får högst ha en inkomst motsvarande 4 prisbasbelopp (ca 182 000 kr) för ensamstående
och för maka/make/sambo ytterligare 1 prisbasbelopp. För hemmavarande barn under 18 år
får ett tillägg göras på 1 prisbasbelopp per barn. (Ett prisbasbelopp motsvarar 45 500 kr).
Bostadsbidrag eller handikappersättning räknas inte med.
Bidrag beviljas som mest vart tredje år till en person. Det måste alltså gå två kalenderår innan
bidrag kan beviljas igen.
Ansökan
Ansökan skall vara fonden tillhanda senast 15 september 2018.
Kopia på senaste ”Besked om slutlig skatt” ska bifogas.
Ofullständig ansökan behandlas inte och återsänds inte heller.
Skriftligt besked om erhållet bidrag lämnas under oktober månad.
Obs! Bidrag lämnas inte till sådant som är inköpt/genomfört före fondens beslutdatum om att
bidrag har beviljats.
Beviljat bidrag utbetalas i efterhand efter skriftlig rekvisition där kostnaderna kan styrkas.
Ansökan skickas till:
Personskadeförbundet RTP
Box 1386
172 27 Sundbyberg
Märk kuvertet ”Trafikskadefonden”

171023/uc

Adress: Box 1386, 172 27 Sundbyberg, tel: 08-629 27 80, e-post: info@rtp.se, webb: www.rtp.se
Organisationsnummer: 815200-4134

Sista ansökningsdag
15 september 2018

Ansökan Trafikskadefonden
Sökandens personuppgifter
Namn

Personnummer

Fullständig adress
Telefon/ mobil

E-post

Civilstånd

Antal hemmavarande barn under 18 år

Det går inte att visa bilden.

Det går inte att visa bilden.

Gift/sambo

Ensamstående

Medlemsnummer

Medlem sedan år

Funktionsnedsättning
Bidrag söks till

Sökt belopp

Ekonomi

Sökande

Make, maka, sambo

Årsinkomst före skatt
Inkomst av kapital

Kopia på senaste ”Besked om slutlig skatt” från skattemyndigheten ska bifogas

Jag har tagit del av fondens information samt medger att mina uppgifter får databehandlas.
Ort och datum

Underskrift

Adress: Box 1386, 172 27 Sundbyberg, tel: 08-629 27 80, e-post: info@rtp.se, webb: www.rtp.se
Organisationsnummer: 815200-4134

