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ANSÖKAN Ungdomspengar 
Arrangemangs- och projektbidrag 

Region Värmland 

Postadress  
Region Värmland
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, 2022-03-11

BLANKETTANVISNING 
Läs riktlinjer och handledning innan du fyller i 
din ansökan 
(regionvärmland.se/ungdomspengar) 

SKICKAS TILL: 
Region Värmland 
Kulturavdelningen 
651 82 Karlstad 

Organisation 
Namn Organisationsnummer Organisationsform  

(ange om sökanden är ideell förening, kommun eller studieförbund) 

Postadress Postnummer och -ort 

Bankgiro Plusgiro Webbadress 

Kontaktperson Telefon Mobil 

E-postadress 

Du som söker ska vara minst 18 år samt bosatt och verksam i Värmland. 
Är sökande minst 18 år samt bosatt och verksam i Värmland? 

☐ Ja ☐ Nej

Arrangemang eller projekt 
Sökt belopp: Sökbart belopp är 10 000 – 50 000 kr. Summan ska överensstämma med den summa som anges i fältet Region Värmland 
under den del i ansökan som rör finansiering. 
Datum för arrangemang eller projektperiod: - Ange start- och slutdatum. För arrangemang anges datum för arrangemangets 
genomförande. Som projektperiod räknas den period när ni haft kostnader och utlägg för arrangemanget/projektet. 

Arrangemang Projekt 

Namn på arrangemang eller projekt 

Sökt belopp Datum för arrangemang eller projektperiod 

kr -
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ANSÖKAN Ungdomspengar 
Arrangemangs- och projektbidrag 

Beskrivning av arrangemanget eller projektet 
Vilken åldersgrupp riktar sig projektet till? 
Ungdomspengarna är avsedda för projekt som genomförs av eller vänder sig till unga mellan 13-25 år. 
På vilket sätt är unga i åldern 13-25 år delaktiga i arrangemanget/projektet? 
Ungdomspengar är ett projektbidrag som i första hand riktas till ungdomars egna initiativ. 

Beskriv arrangemanget eller projektet med max. 1 000 tecken inkl. blanksteg. 

Region Värmland 

Postadress  
Region Värmland
Kulturavdelningen
651 82 Karlstad 

Besöksadress 
Lagergrens gata 2 

Orgnr 232100-0156 Telefon 010-831 50 00 vx 
E-post kultur@regionvarmland.se 
Webbplats www.regionvarmland.se Version 3, 2022-03-11
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ANSÖKAN Ungdomspengar 
Arrangemangs- och projektbidrag 

KOSTNADER
Kostnad Belopp (kr) 

Egen personal (löner och sociala avgifter) 

Extern personal 

Lokalkostnader 

Resor och transporter 

Kost och logi 

Marknadsföring 

Material 
Övrig kostnad (specificera) 

Övrig kostnad (specificera) 

Övrig kostnad (specificera) 

Summa kostnader 

 

FINANSIERING
Finansiering Belopp (kr) 

Region Värmland 
Övrig bidragsgivare eller finansiär (specificera) 

Övrig bidragsgivare eller finansiär (specificera) 

Övrig bidragsgivare eller finansiär (specificera) 

Egen ekonomisk insats 

Entréavgifter 

Deltagaravgifter 
Övrig intäkt (specificera) 

Övrig intäkt (specificera) 

Övrig intäkt (specificera) 

Summa finansiering *) 

*) Observera att kostnader och finansiering ska hamna på samma summa. 

Region Värmland 

Postadress  
Region Värmland
Kulturavdelningen
651 82 Karlstad 

Besöksadress 
Lagergrens gata 2 

Orgnr 232100-0156 Telefon 010-831 50 00 vx 
E-post kultur@regionvarmland.se 
Webbplats www.regionvarmland.se Version 3, 2022-03-11



Sida 4 (4) 

ANSÖKAN Ungdomspengar 
Arrangemangs- och projektbidrag 

Kommentarer till budgeten 
(Max 500 tecken inkl blanksteg.) 

Underskrift av behörig firmatecknare eller motsvarande 
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive ev. bilagor är riktiga samt att jag tagit del av handledning och riktlinjer för 
ungdomspengarnas arrangemangs- och projektbidrag. 

Information om hur Region Värmland behandlar personuppgifter finns på regionvarmland.se. 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Region Värmland 

Postadress  
Region Värmland
Kulturavdelningen
651 82 Karlstad 

Besöksadress 
Lagergrens gata 2 

Orgnr 232100-0156 Telefon 010-831 50 00 vx 
E-post kultur@regionvarmland.se 
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