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Ansökan om kulturkraft  
 

 

Sökandes namn 

(förening, person eller annat) 
 

Organisationsnummer / 

personnummer sökande 

 

Kontaktperson  

E-post  

Adress  

Telefon  

 

 

Projektets titel   

Sökt bidrag Startdatum för projektet Slutdatum för projektet 

   

Bankgiro/ konto och bank  

 

 

Intyg om att uppgifterna i denna ansökan är korrekta 

Underskrift  

Namnförtydligande  

Ort och datum  
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Ekonomisk kalkyl  

 

Intäkter Utgifter  

Kulturkraft    

Andra sökta 

bidrag 
   

Varav redan 

beviljade bidrag 
   

Övriga intäkter    

Summa intäkter  Summa utgifter  

Kommentar till den ekonomiska kalkylen 
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Projektbeskrivning 

 

Projektets syfte är 

Beskriv bakgrunden till projektet 

Beskriv projektets mål och aktiviteter 
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Beskriv projektets målgrupp 

Beskriv tidsplan och hur arbetet kommer att genomföras 

Beskriv förväntat resultat 

Beskriv hur projektet ska följas upp  

Övriga upplysningar om projektet  
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