Att söka experimentspår
Ansökan om experimentspår till Region Skåne ska innehålla de
uppgifter som efterfrågas vid ansökningstillfället. Nedan finns
information om experimentspåret och om vilka uppgifter som
efterfrågas i ansökningsformuläret.
Om experimentspåret
Experimentspåret kan användas till en förstudie eller ett underlag som syftar till att undersöka
möjligheterna att senare genomföra en större förändring. Det kan till exempel handla om ett
försök att hitta en målgrupp på ett annorlunda sätt, att flytta en viss verksamhet utanför
bibliotekets rum eller att finna nya former för samarbeten i era lokalsamhällen.
Folkbibliotek kan söka stöd för experimentspår som träffar något av följande områden som de
beskrivs i Region Skånes regionala biblioteksplan:





Demokrati och fri åsiktsbildning
Digitalisering
Folkbibliotek för alla
Litteratur- och läsfrämjande

Stödet kan inte användas till investeringar av material, lokaler eller teknik. Stöd beviljas inte
heller till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt.
Prioriterade målgrupper för Region Skånes biblioteksutvecklingsinsatser är barn och unga,
personer med annat modersmål än svenska, nationella minoriteter och personer med
funktionsnedsättningar.
Man kan söka max 35 000 kronor.
Ansökan görs digitalt via www.ehandlingar.se. Ansökningsperioden är från den 4 januari till
och med den 10 december 2021. Ansökningar efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.
Support
Ta gärna kontakt med någon av utvecklarna inom biblioteksområdet för att diskutera er idé
eller andra frågor kring ansökan. Har du frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för
experimentspåret kontaktar du Anna Åkerberg, Region Skånes kulturförvaltning, via epost Anna.U.Akerberg@skane.se, eller per telefon 040-675 37 39.
Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skickar du din fråga
till Kulturförvaltningens support ehandlingar@skane.se.

Uppgifter som efterfrågas i ansökningsformuläret
Obligatoriska frågor markeras med en asterisk.
Organisation
Fyll i organisationsuppgifter. Alla fält inklusive namn syftar på organisationen.










Namn på organisation *
Adress *
Postnummer *
Ort *
Organisationsnummer *
Telefon *
E-post *
Url
Bank/plusgiro *

Projektinformation




Projektnamn *
Startdatum *
Slutdatum *

Fördjupad information






Kontaktperson och kontaktpersonens funktion inom organisationen. E-post till
kontaktpersonen *
Ange projektets huvudsakliga verksamhetsområde *
(välj mellan: Demokrati och fri åsiktsbildning; Digitalisering; Folkbibliotek för alla; eller
Litteratur- och läsfrämjande)
Vad är projektets syfte? *
Vad ska genomföras i projektet? *

Intäkter
Belopp ska anges i hela kronor. Budgeten ska vara balanserad – det vill säga att intäkter och
kostnader ska gå jämt ut, annars går det inte att skicka in ansökan.
Maxbelopp att ansöka om är 35 000 kr.


Sökt belopp från Region Skåne *

Kostnader
Belopp ska anges i hela kronor. Budgeten ska vara balanserad – det vill säga att intäkter och
kostnader ska gå jämt ut, annars går det inte att skicka in ansökan.





Personalkostnader
Administrativa kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader (specificera)

