
Ansökan om regionalt verksamhetsbidrag 2023

Region Blekinge

371 81 Karlskrona Tel 0455-73 10 00
E-post: region@regionblekinge.se 
www.regionblekinge.se

Organisationens namn Organisationsnummer

Juridisk form Postgiro/Bankgiro

Adress Postadress

E-mail Telefon

Är organisationen momsredovisningsskyldig för sin verksamhet?

Ja                         Nej

Sökt belopp från Region Blekinge

Uppgifter om föreningen

Kontaktperson/ordförande (företrädare för organisationen)

Namn och befattning Telefon

E-mail

Underskrift*

*Underskriften medger att Region Blekinge får hantera namnuppgifter på ett sådant sätt som är nödvändigt: bland annat
till registrering i diarium.

Ansökan ska vara Region Blekinge tillhanda senast den 1 juni 2022. 
Till ansökan ska Årsredovisningen för 2021 bifogas.
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Budget

Kostnader
(verksamhetskostnader, 
administrativa kostnader, 
driftskostnader,
personalkostnader, m.m.)

Kronor Finansiering
(andra sökta bidrag,
eget anslag, biljettintäkter
sponsorer m.m.)

Kronor Sökt 
bidrag
(sätt x)

Beviljat
bidrag
(sätt x)

Summa: Summa:
Eventuella kommentarer (t.ex. vid differens mellan kostnader och finansiering):
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Verksamhet 2023

Beskriv kortfattat den planerade verksamheten för kommande år och hur verksamhet kopplar an 
till de regionala kulturpolitiska målen i Regional Kulturplan för Blekinge 2022 - 2025.
Vilken/vilka är de/n primära målgruppen
Vid äskande om ökad finansiering, vänligen specifiera vad utökad finansiering ska användas till.

Antal medlemmar (vid årsskiftet 2021/2022)
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