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Ansökan avseende RUBUS 

Ansökan måste undertecknas av firmatecknare/verksamhetsansvarig 
(generalsekreterare eller motsvarande). Efter undertecknande kan ansökan 
skannas och e-postas till: application@rymdstyrelsen.se

I ämnesraden skriver du: Ansökan avseende RUBUS: Projektets namn 

Bifoga följande handlingar: 
• Verksamhetsberättelser eller årsredovisningar från de senaste tre 

åren.

Sökande 

Projektets namn

Organisationsnummer Sökande organisation 

Fullständig postadress (gata/box, postnr) 

Projektledare/kontaktperson Mobilnummer

E-postadress Webbplats 

 
:

Endast icke vinstdrivande aktörer som 
arbetar med barn och unga kan 
ansöka om stöd till projekt med tydlig 
rymdinriktning inom STEM-ämnena  
inkl. geografi. Genom att skicka in 
ansökan styrker ni detta. 

Finansiering 

Sökt belopp

Graden av självfinansiering, samfinansiering eller annan finansiering (Ange med vem och beloppet i kr)

Eventuella samarbetspartners det finns/kommer att finnas i projektet

Uppskattat värde för ideella insatser och vilka de är

Eventuella andra offentliga stöd ni får (gäller hela verksamheten, inte endast det aktuella projektet) samt de 
offentliga stöd (gäller hela verksamheten) ni mottagit de två senaste beskattningsbara åren. Med offentligt 
stöd menas stöd från kommun, län/region och stat.(Ange vilka och beloppet i kr)

Ansökningsperioden är löpande 

Läs dokumentet ""Riktlinjer 
RUBUS"" innan du fyller i ansökan



Målen och hur målen ska följas upp 
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Ansökan avseende RUBUS 

Projektet 

Projektets namn 

Målgruppens ålder 

Hur många och vilka nås direkt och indirekt av projektet? 

Beräknat datum för projektslut Datum för projektstart 

Projektbeskrivning (skriv utförligt) 

Syfte



Sida 3 av 4 

Ansökan avseende RUBUS 

Aktiviteterna och hur de är anpassade till målgruppen  

Hur ska kunskaper och erfarenheter som projektet medfört tas tillvara i den ordinarie verksamheten efter projektets slut?
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Ansökan avseende RUBUS 

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga och sanna

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Titel 

Obs! Rymdstyrelsen kan endast ge stöd inom RUBUS i enlighet med EU:s stadsstödsregler. Det innebär bland annat att en 
aktör som mottagit maximalt 200.000 euro i offentligt stöd under tre beskattningsår (gäller aktörens hela verksamhet) inte kan 
beviljas stöd inom RUBUS.
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