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Utvecklingsbidrag för studieförbund 
Denna bidragsform avser att stimulera utveckling av ny verksamhet och kompetens samt att detta ska ge 
regionala effekter vilka i sin tur ska påverka det lokala utbudet. Målet är att utveckla kvaliteten i 
studieförbundens kulturarrangemang, garantera geografisk spridning i länet samt skapa bättre verksamhet för 
barn och unga lokalt. 

Regionen avsätter 10% av bidragsramen till studieförbundens regionala verksamhet i form av 
utvecklingsbidrag. Utvecklingsbidraget får inte användas som förstärkning av ordinarie verksamhet. Bidraget 
får användas till utvecklingsarbete inom ramen för den ordinarie folkbildningsverksamheten, exempelvis 
försöksverksamhet, utveckling av nya kurser, särskilda rekryteringsinsatser för särskilt prioriterade målgrupper 
samt satsning på barn och unga, internationella kontakter och läromedelsutveckling. 
 
Ansökningar som innebär möjligheter till uppväxling av bidraget genom statliga eller EU-medel kommer att 
prioriteras liksom ansökningar som följer intentionerna i gällande kulturplan samt regional utvecklingsstrategi 
(RUS). 

Övriga villkor, se Allmänna riktlinjer för bidragsgivning på regionens webbplats 
www.rvn.se/sv/Utveckling/stod-och-finansiering  
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ANSÖKAN 

Utvecklingsstöd för studieförbund 

Ansökan avser år: ______________ 

Sista ansökningsdag 15 november. Projektredovisningen ska lämnas in senast tre månader efter projekttidens 
slut. För mer information, se Allmänna riktlinjer för bidragsgivning, punkt 4. 
 

Sökt belopp från regionen 

 
Sökande 

Organisationens namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer Postadress 

E-postadress Telefonnummer  

Postgiro/bankgiro 

 

Projektansvarig/kontaktperson hos den som söker stöd 

Ansvarig för utvecklingsprojektet Telefonnummer 

Adress E-postadress 

Postnummer Ort 

 
Projekt 

Utvecklingsprojektets namn 

Projekttid 
Starttid:                                Sluttid: 

Antal berörda  
kommuner i länet: 

Beräknat antal deltagare 
 

Dokument som bifogas till ansökan 
       Projektbeskrivning                Ekonomisk kalkyl                    Övrigt: ____________________________________________ 

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

 

  

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

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


Projektbeskrivning, sammanfattning 
Ytterligare beskrivning kan skickas med som bilaga.  

 

 

 

 
 

Bakgrundsbeskrivning  
Bakgrundsbeskrivningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av nuvarande förhållanden, anledning till att 
projektet startas och syftet med projektet. Beskriv projektets eventuella kopplingar till Regional utvecklingsplan 
(RTP), Regional utvecklingsstrategi (RUS) och regionala kulturmål. 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 regionstöd  

  Egen insats  

   Andra medfinansiärer  

  Andra medfinansiärer  

    

Summa:  Summa:  

 
Underskrift 

Ort och datum 
 
 
 
 
 
  

Namnunderskrift av behörig företrädare för den som söker stöd Namnförtydligande 
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