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Sökande
Organisation (enligt organisations- eller registreringsbevis)
Utdelningsadress
Postnummer
c/o
Ort
Besöksadress
E-post
Telefon
Fax
Bankgiro/Plusgiro
Webbplats
Organisationsnummer
Organisationsform
Kortfattad beskrivning av den sökande organisationen (cirka tre meningar)
Belopp som söks
Kontaktperson (från organisationen)
E-post
Telefon (dagtid)
(kontakt adress)
- Ansökan och eventuella bilagor e-postas till registrator.kultur@sll.se
- Skriv endast namnet på sökande organisation i ämnesraden i e-brevet
- Observera att vi inte kan ta del av information som skrivs i meddelandefältet
- Ansökan ska inte undertecknas. De organisationer som beviljas stöd undertecknar en överenskommelse i efterhand
Söker för
Projektets-/Verksamhetens namn
Projektet/verksamhetens start- och slutdatum (åååå-mm-dd) 
Lokal/Plats för genomförande
Spel-/Utställningsperiod (åååå-mm-dd)
Typ av genomförande/aktivitet (markera endast ETT alternativ)
Välj typ av genomförande eller aktivitet.  Markera endast ett alternativ.
Välj typ av genomförande eller aktivitet.  Markera endast ett alternativ.
Målgrupp(er) (de som projektet/verksamheten riktar sig till)
Hur tänker ni arbeta för att nå den planerade målgruppen? (publikarbete och marknadsföring)
Välj typ av konstform.  Markera endast ett alternativ.
Typ av konstform (markera endast ETT alternativ)
Välj typ av konstform.  Markera endast ett alternativ.
Eventuell samarbetspartner
Beskrivning av planerat projekt/verksamhet. (Hänvisning till bilaga accepteras inte.)
Mål (vad ska det bli?), syfte (varför?), genomförande (hur ska ni praktiskt gå tillväga?), medverkande (vem ska göra vad?)
Geografisk spridning
Spridning i länet (kryssa för de kommuner där projektet/verksamheten genomförs)
Kryssa för de kommuner där projektet/verksamheten genomförs.
Projektet genomförs på följande institutioner 
 
Information om deltagare/besökare i länet
Beräknat antal deltagare/besökare 
Ordinarie ledamöter
Styrelse
Suppleanter
Antal kvinnor
Antal män
Antal män
Antal kvinnor
Kulturnämnden beviljar stöd endast till organisationer där både kvinnor och män är representerade i styrelsen 
(undantaget organisationen vars huvudsyfte är att arbeta för jämställdhet vilket ska framgå av organisationens stadgar) 
Totalt antal deltagare/besökare
Ange fördelningen av deltagare/besökare
Andel 0-5 år
Andel 6-12 år
Andel 13-20 år
Andel 21-25 år
Andel 26- år
%
%
%
%
%
%
Andel pojkar 6-25 år
%
Andel flickor 6-25 år
%
Andel män 26- år 
%
Andel kvinnor 26- år
Personalkostnader 
(löner, sociala avgifter, pension osv.)
Kostnader
Lokalkostnader 
Administrativa kostnader 
(ej personalkostnader)
Marknadsföringskostnader 
(ej personalkostnader)
Övriga kostnader
Summa kostnader:
Budgeterat belopp
Budget för projektet/verksamheten som ansökan avser
(om ansökan gäller produktion skall endast kostnader för produktionen ingå i budget)
Beviljat belopp
Intäkter av sökta stöd (Kommun, Statens kulturråd etc.)
Summa intäkter av beviljat eller sökt stöd:
Sökt belopp
Stockholms läns landstings kulturnämnd (avser denna ansökan)
Budgeterat belopp
Intäkter
Summa intäkter:
Biljettintäkter
Sponsorer
Eventuella kommentarer till budgeten
Budgeterat resultat:
(intäkter-kostnader)
Summa totala intäkter:
Kulturnämndens målområden
Beskriv kortfattat hur projektet/verksamheten arbetar med demokrati, jämställdhet, jämlikhet samt tillgänglighet.
Demokrati
Jämställdhet
Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper
Tillgänglighet för funktionshindrade
Bilagor (Bilagor ska vara digitala och e-postas tillsammans med ansökningsblanketten)
Bilaga medföljer
Namn på firmatecknare som intygar att uppgifterna är riktiga (ingen signatur krävs).
 
Firmatecknare
Övriga kommentarer
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Kulturförvaltningen (SLL)
Ansökningsblankett för stöd till kulturverksamhet
Stöd till kulturverksamhet
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