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BLANKETTANVISNING  
Läs Riktlinjer för verksamhetsbidrag innan du 
fyller i blanketten. 

ANSÖKAN om verksamhetsbidrag inom kulturområdet 

SKICKAS TILL: 
Region Värmland 
Kulturavdelningen 
651 82 Karlstad 

Organisation 
Namn Organisationsnummer Organisationsform 

Postadress Kontaktperson Telefon 

Postnummer och -ort E-postadress Mobil 

Plusgiro Bankgiro Webbadress 

Uppgifter om sökt verksamhetsbidrag 
Sökt verksamhetsbidrag från Region Värmland 

kr 

Sökt verksamhetsbidrag från kommun/kommuner Ange hur stort bidrag ni söker 

OBS! Ni behöver inte fylla i nedanstående rutor om det framgår av er verksamhetsberättelse 
hur organisationen arbetar med respektive fråga.

Beskriv hur organisationen främjar hållbarhet
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Beskriv hur organisationen verkar för jämlikhet och jämställdhet 

Beskriv om - och hur - ni främjar och utvecklar kultur för, med och av barn och unga 
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Underskrift av behörig firmatecknare eller motsvarande 
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Jag har tagit del av villkoren för bidrag inom kulturområdet och vår 
organisation följer dessa. Information om hur Region Värmland behandlar dina personuppgifter finns på regionvarmland.se.

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Glöm inte bilagorna: 

• Beskrivning av planerad verksamhet
• Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
• Ekonomisk berättelse för samma år
• Revisionsberättelse för samma år

https://www.regionvarmland.se/om-regionen/dataskyddsforordningen/
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