
Postadress Telefon E-post Hemsida 1(4) 
Region Västernorrland 0611-800 00 region.vasternorrland@rvn.se www.rvn.se 
Regional Utveckling 
871 85 HÄRNÖSAND 

Projektstöd för insatser för kultur och hälsa 

Insatser som bidrar till hälsofrämjande arbete genom kultur och som bidrar till sysselsättning för 
verksamma inom kulturområdet i Västernorrland prioriteras, liksom projekt som innehåller 
förebyggande hälsofrämjande dimensioner och som bidrar till jämlik hälsa. Projekt som innehåller 
samverkan mellan organisationer uppmuntras.  

Maxbelopp per projekt är 50 000 kr och stödet söks i konkurrens.  Ansökan ska vara Regionen 
tillhanda senast 21 oktober 2022. 

Belopp som söks från regionen 

Sökande 

Sökande organisation Organisationsnummer 

Adress Postnummer Postadress 

Projektansvarig/kontaktperson hos den som söker stöd 

Ansvarig för projektet Telefonnummer 

Adress E-postadress

Postnummer Ort 

Projektet 

Projektets namn 

Projekttid 

  Starttid           Sluttid 

Antal berörda  
kommuner i länet 

       Den sökande har tagit del av riktlinjerna            Den sökande har inga skulder hos Kronofogden 

 Den sökande har rätt att företräda ovanstående organisation 

ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG 
inom kultur och hälsa 

Ansökan skickas till:  
region.vasternorrland@rvn.se 

mailto:region.vasternorrland@rvn.se
mailto:region.vasternorrland@rvn.se


Postadress Telefon E-post Hemsida 2(4) 
Region Västernorrland 0611-800 00 region.vasternorrland@rvn.se www.rvn.se 
Regional Utveckling 
871 85 HÄRNÖSAND 

Projektbeskrivning, sammanfattning 
Beskriv projektets syfte och hur det bidrar till att främja kultur och god och jämlik hälsa 

Bakgrundsbeskrivning 
Bakgrundsbeskrivningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av nuvarande förhållanden och anledning till 
att projektet startas. 

mailto:region.vasternorrland@rvn.se
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Målgrupp 
Beskriv målgruppen för projektets insatser samt ungefär hur många som beräknas ta del av insatsen. 

Samverkan 
Beskriv vilken eller vilka samarbetsparter som finns i projektet samt hur medfinansieringen ser ut. 

Hållbarhetsarbete 
Beskriv hur projektet beaktar hållbarhet i dess tre dimensioner (ekonomiskt, miljömässigt och socialt). 

Koppling till den regionala utvecklingsstrategin 
Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi utgår från tre målområden. Ange vilket/vilka av dessa mål som 
ert projekt bidrar till. 

 År 2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett nationellt och globalt perspektiv 

 År 2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och besöka 

  År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa 

mailto:region.vasternorrland@rvn.se
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Ekonomisk kalkyl 
Beskriv samtliga kostnader som beräknas inom projektet och samtliga intäkter, såväl kontanta medel som 
arbetsinsats. 

Kostnader (specificeras) Kronor Beräknade intäkter Kronor 

Summa: Summa: 

Underskrift 

Ort och datum 

 Namnunderskrift av behörig företrädare för den som söker bidrag Namnförtydligande 

mailto:region.vasternorrland@rvn.se
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