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

  
   
 
SLUTREDOVISNING  
Projektstöd inom kulturområdet 
 
 
 
Projektredovisning ska inlämnas senast 2 månader efter projekttidens slut: _______________ 
Övriga villkor, se ”Riktlinjer för stöd till det civila samhället” på regionens webbplats  
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/stod-och-finansiering/stod-till-det-civila-samhallet/  

 
Projekt som redovisas 

Diarienummer (se beslut) 
 

 

Projektets namn 
 

Erhållet stöd från Region Västernorrland 
 

Projekttid 
Starttid:                                 Sluttid:  

Antal berörda kommuner 
 

Ange om det finns övriga dokument som bifogas till redovisningen: 

 
Projektägare 

Organisationens namn 
 

Organisationsnummer 
 

Adress 
 

E-postadress 
 

Postnummer Ort 
 

 
Projektansvarig/kontaktperson  

Ansvarig för projektet 
 

Telefonnummer 
 

Adress 
 

E-postadress 
 

Postnummer Ort 
 

 
 

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

mailto:region.vasternorrland@rvn.se
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/stod-och-finansiering/stod-till-det-civila-samhallet/
mailto:region.vasternorrland@rvn.se
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Deltagare / publik 

Antal deltagare i projektet                                 
Kvinnor: Män: Icke-binära: Under 18 år: 

 
Antal publik                
18 år och uppåt: Under 18 år: 

 
Resultat 
Beskriv projektets resultat utifrån de mål/syfte som angavs i ansökan. Beskriv också hur de kopplar till mål och 
horisontella perspektiv i regional kulturplan och/ eller strategiskt kulturarvsprogram samt regional 
utvecklingsstrategi. 
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Genomförande 
Beskriv hur projektet genomfördes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hållbarhet 
Beskriv projektets långsiktiga effekter och möjligheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

På vilket sätt har det framgått att Region Västernorrland har varit medfinansiär? 
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Ekonomisk redovisning 

Kostnader (specificeras) Kronor 

  
 

  

  

  

  

 
 

 

 
 

 

Summa:  

 
Intäkter (specificeras) Kronor 

  
 

  

  

  

  

 
 

 

 
 

 

Summa:  

 
Underskrift 

Ort och datum 
 
 
 
 
 
  

Namnunderskrift av behörig företrädare  Namnförtydligande 
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