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ANSÖKAN om bidrag inom kulturområdet 

Region Värmland 

Postadress  
Kulturavdelningen 
651 82 Karlstad 

Besöksadress 
Lagergrens gata 2 

Telefon 010-831 50 00 vx Orgnr 232100-0156 
E-post kultur@regionvarmland.se 
Webbplats www.regionvarmland.se Version 3, 2021-09-15 

BLANKETTANVISNING  
Läs bilagan Handledning och villkor innan du 
fyller i blanketten. 

SKICKAS TILL: 
Region Värmland 
Kulturavdelningen 
651 82 Karlstad 

Typ av projekt 

Scenkonstproduktion Kulturprojekt Kulturarrangemang 

Organisation 
Namn Organisationsnummer Organisationsform 

Postadress Kontaktperson Telefon 

Postnummer och -ort E-postadress Mobil 

Plusgiro Bankgiro Webbadress 

Projekt/arrangemang 
Namn på projektet/arrangemanget Sökt belopp Projektperiod / Datum för arrangemanget 

kr - 

Regional inriktning 
Ange vilka kommuner som omfattas av projektet/arrangemanget och/eller på vilket sätt projektet/arrangemanget har ett regionalt mervärde. 

Barn och unga 
Har projektet/arrangemanget barn och unga som målgrupp? Ange på vilket sätt, vilka åldersgrupper ni vänder er till och hur ni når ut till målgruppen. 
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Beskrivning av projektet/arrangemanget 
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Beskrivning av projektet/arrangemanget, forts. 

Hållbarhet 
Beskriv hur er organisation verkar för jämlikhet och jämställdhet och hur ni främjar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

Underskrift av behörig firmatecknare eller motsvarande 
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga samt att sökande organisation uppfyller villkoren för bidrag inom 
kulturområdet. 
Information om hur Region Värmland behandlar personuppgifter finns på regionvarmland.se. 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
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KOSTNADER
Belopp i kr 

Egen personal (löner och sociala avgifter) 

Extern personal 

Lokalkostnader 

Resor, transporter och frakt 

Logi 

Marknadsföring 

Material 

Summa kostnader 

 

FINANSIERING
OBS! Ange alla finansiärer Belopp i kr Beviljat bidrag 

Region Värmland 

kommun 

kommun 

kommun 

Statens kulturråd 

Entréavgifter 

Deltagaravgifter 

Egen ekonomisk insats 

Summa finansiering 
 

Obs! Summa kostnader och Summa finansiering ska vara i balans. 

Kommentarer till budgeten 
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