
Uppgifter om projektet

ANSÖKAN OM REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL

Region Blekinge

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

www.regionblekinge.se

Projektnamn

Projektperiod Total projektkostnad

Sökt belopp från Region Blekinge

Dina personuppgifter kommer att lagras i enlighet med Region Blekinges rutiner för GDPR. 
http://www.regionblekinge.se/om-oss/regler-foer-skydd-av-personuppgifter/ 

Organisationens namn Organisationsnummer

Juridisk form Postgiro/Bankgiro

Adress Postadress

E-mail Telefon

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Ja                         Nej

Uppgifter om sökande

Kontaktperson

Namn Telefon

E-mail

Jag medger att Region Blekinge får hantera namnuppgifter på ett sådant sätt som är nödvändigt: bland annat till 
registrering i diarium samt till publicering på Internet för information om projektet.
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https://regionblekinge.se/om-region-blekinge/hantering-av-personuppgifter.html


Region Blekinge

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

www.regionblekinge.se

Budget

Till ansökan bifogas en projektbeskrivning. Denna ska innehålla information om projektet:

• Kort sammanfattning av projektet - vad ska uppnås
• Bakgrund och problembeskrivning - varför vill ni genomföra projektet
• Omvärldsanalys - beskriv de samhälleliga utmaningarna inom området. Se även stycket Allas

tillgång till konst och kultur i Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025, sid 82-84.
• Geografiskt område - var kommer projektet att genomföras
• Mål - vad är målet med projektet, beskriv även delmål om det finns
• Effekter - vad är de förväntade effekterna av projektet, för kulturområdet, målgruppen och/

eller organisationen/kommunen osv.
• Målgrupp - vilken/vilka är de/n primära målgruppen
• Genomförande - beskriv projektets arbetssätt och planerade aktiviteter
• Hur kopplar projektet till de regionala prioriteringarna i gällande regional kulturplan

(se Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025, sid 10-12)
• Tidsplan - när ska projektet genomföras, ev delmål
• Projektorganisation - vem ansvarar för vad
• Uppföljning och lärande - beskriv hur projektet kommer att följas upp och hur projektets

erfarenheter kommer att delas med andra intressenter

Kostnader
(materialkostnader,
personalkostnader,
resor, 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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