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Projektstöd - Exempelansökan 

* Obligatoriska fält 

Sökande organisation 
Organisationsnummer* 

Organisationens namn* 

Organisationens firmatecknare* 

Organisationsform* (Du kan endast välja ett alternativ)  
Aktiebolag                                                    Ekonomisk förening 

Enskild firma                                                  Handelsbolag 

Ideell förening                                                     Stiftelse 

Annan 

Adress 

Postnummer 

Ort* 

Telefon till organisationen* 

E-post till organisationen* 

Webbadress 

Bankgiro eller Plusgiro, fyll i endast en. 

 

Kortfattad beskrivning av den sökande organisationen (högst 500 tecken)* 

 
Kontaktuppgifter för denna ansökan 
Kontaktperson* 

Telefon* 

E-post* 
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Projektet 
Projektets namn* 

Projektets startdatum* 

Projektets slutdatum* 

Spel-/Utställningsperiodens startdatum 

Spel-/Utställningsperiodens slutdatum 

Konstform (ange den konstform som bäst beskriver projektet)* (Du kan endast välja ett alternativ)  
Bild och form                                                        Cirkus 

Dans                                                                         Film 

Kulturarv                                                            Litteratur 

Musik                                                           Musikteater 

Teater 

Typ av genomförande, ex utställning, konsert, metodutveckling föreställning (högst 3 ord)* 

Lokal/Plats för genomförande* 

 
Målgrupp och spridning 
Målgrupper (högst 100 tecken)* 

Beräknat antal deltagare/besökare i länet* 

Ja 

Ja 

 Härmed intygas att vi har tagit del av Villkor Projektstöd 2019 

 Jag har rätt att företräda sökande organisation* 
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Ange uppskattad åldersfördelning av deltagare/besökare i procent 

 
0-5 år i %* 
 
6-12 år i %* 

13-18 år i %* 

19-25 år i %* 

26 år och uppåt i % 

Spridning i länet, kryssa för de kommuner där projektet genomförs* 
Botkyrka   Norrtälje    Sundbyberg  Värmdö  

Danderyd  Nykvarn Södertälje Österåker 

Ekerö  Nynäshamn  Tyresö  

Haninge Salem Täby  

Huddinge   Sigtuna  Upplands Väsby   

Järfälla Sollentuna Upplands-Bro  

Lidingö   Solna  Vallentuna  

Nacka Stockholm  Vaxholm  
 

Beskrivning av projektet 
Projektbeskrivning (högst 5000 tecken)* 
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Fördjupad beskrivning av projektet 
Hur uppfyller projektet bedömningskriterierna konstnärlig kvalitet, regional angelägenhet och/eller övriga perspektiv? 
(högst 3000 tecken)* 

Hur arbetar ni för att uppnå spridning i länet? (högst 2000 tecken)* 

Vilka målgrupper vänder ni er till och hur tänker ni arbeta för att nå dem (högst 2000 tecken)* 

Beskriv era insatser för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning med avseende på lokaler, verksamhet, 
kommunikation, bemötande, publik samt hur ni kommunicerar hur era publika lokaler är tillgänglighetsanpassade. (högst 
500 tecken)* 

Ja, vi arbetar aktivt med, och har en policy för 
arbetsmiljöfrågor gällande sexuella trakasserier, 
övergrepp, hot och våld 

 Eventuellt övrig information (frivilligt) 
Text och länkar 

Bilaga  
 

Budget 
Belopp som söks* 
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Övriga sökta stöd (Statens kulturråd, kommun, etc.) 
1. Sökt stöd från 2. Sökt belopp 3. Beviljat belopp 

1. Sökt stöd från 2. Sökt belopp 3. Beviljat belopp 

1. Sökt stöd från 2. Sökt belopp 3. Beviljat belopp 

1. Sökt stöd från 2. Sökt belopp 3. Beviljat belopp 

 

Kostnader 
1. Kostnader 2. Kronor 

1. Kostnader 2. Kronor 

1. Kostnader 2. Kronor 

1. Kostnader 2. Kronor 

Intäkter 
1. Intäkter 2. Kronor 

1. Intäkter 2. Kronor 

1. Intäkter 2. Kronor 

1. Intäkter 2. Kronor 

Budget summering 
Summa sökta stöd 

Summa totala intäkter 

Budgeterat resultat 

Eventuell kommentar på budgeterat resultat 
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