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Innan ni skickar in ansökan, läs igenom kultur- och fritidsnämndens bestämmelser för stöd till 
kulturområdet i Varbergs kommun. 
 

Startdatum                 Slutdatum   

  
 
Ansökningsbelopp 

 
 
 
Projektets namn  

 
 
 
Projektidé  
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Genomförande/metod (hur ska projektet genomföras/vilka aktiviteter ingår i planeringen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marknadsföring (hur ska projektet marknadsföras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mål/förväntat resultat (vad vill projektet uppnå) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbetspartners/övriga finansiärer  
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Tidsplan (ange projektets start och slut - redovisning ska ske senast  
5 månader efter att projektet avslutas).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Beskriv på vilket sätt projektet bidrar till något eller några av kultur- och fritidsnämnden 
prioriterade områden (för mer information, se bestämmelserna för stöd till 
kulturområdet). 
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Ekonomi 

Utgiftspost Kronor  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Summa 

utgifter  
 

 

Intäkter  Kronor  
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Summa 

intäkter  
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Uppgifter om sökande 

Namn (förening/grupp) 

 
 
Organisationsnummer/personnummer 

 
 
Gatuadress  

 
 
Postnummer och postort  

 
 
Telefon 

 
 
E-postadress 

 
 
 
Kontouppgifter (konto dit ersättning utbetalas) fyll i något av följande: 

Bankgiro      

Plusgiro 

Clearing- och   
bankkontonummer  

Underskrift 

 
 
 
Namnförtydligande 
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