
Postadress Telefon 1(2) 
Region Västernorrland 0611-800 00 

E-post 
region.vasternorrland@rvn.se

Regional Utveckling 
871 85 HÄRNÖSAND 

Stipendium - ungdomars initiativ inom kulturområdet 

ANSÖKAN 

Ansökningar kan lämnas löpande under året 

Sökt belopp från regionen 

Sökande 

Sökandes namn Organisations/personnummer

Adress Postnummer Postadress 

E-postadress Telefonnummer 

Plusgiro/bankgiro/bankkonto 

Projektansvarig/kontaktperson hos den som söker bidrag 

Ansvarig för projektet Telefonnummer 

Adress E-postadress 

Postnummer Ort 

Projektet 

Projektets namn 

Projekttid 
Starttid:            Sluttid:  

Antal berörda  
kommuner i länet: 

Beräknat antal deltagare 
  st kvinnor       st män          st icke-binära 

Dokument som bifogas till ansökan 
 Projektbeskrivning                Ekonomisk kalkyl    Övrigt: ____________________________________________ 

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

ANSÖKAN OM STIPENDIUM 
ungdomars initiativ inom kulturområdet 

Ansökan skickas till:  
region.vasternorrland@rvn.se   eller 
Region Västernorrland 
Regional utveckling  
871 85 HÄRNÖSAND 

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


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

Projektbeskrivning, sammanfattning 
Beskriv projektets syfte, mål och målgrupp. Ytterligare beskrivning kan skickas med som bilaga. 

Genomförande 
Beskriv hur projektet ska genomföras. Ytterligare bakgrundsbeskrivning kan skickas med som bilaga. 

Hållbarhetsarbete 
Beskriv hur projektet beaktar hållbarhet i dess tre dimensioner - ekonomiskt, miljömässigt och socialt. 
Ytterligare beskrivning kan skickas med som bilaga. 

Ekonomisk kalkyl 

Kostnader (specificeras) Kronor Beräknade intäkter Kronor 
Sökt regionbidrag 

Egen insats 

Andra medfinansiärer 

Summa: Summa: 

Underskrift 

Ort och datum 

 Namnunderskrift  
(förmyndares underskrift krävs  för sökande under 18 år) 

Namnförtydligande 
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