Att söka projektstöd inom
digitaliseringens möjligheter för
nya konstnärliga metoder, tekniker
och uttryck
Ansökan om produktionsstöd till Region Skåne ska innehålla de uppgifter
som efterfrågas vid ansökningstillfället. Nedan kan du se frågorna i
ansökningsformuläret.
Ansökan görs digitalt via systemet ehandlingar. Ansökan ska skrivas på svenska och en
fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ofullständigt ifylld ansökning behandlas
inte. Ansökningshandlingar som endast är länk till en webbsida accepteras inte.
Du är välkommen att kontakta Kulturförvaltningen om du behöver mer information och
rådgivning för att arbeta med din ansökan. Kontakta oss i första hand när ansökningstiden
pågår.

Fördjupad information
Obligatoriska frågor markeras med en asterisk.
Välj organisationsform * (välj mellan aktiebolag, ekonomisk förening, enskild firma,
handelsbolag, ideell förening, kommanditbolag eller stiftelse).
Ange ansvarig för ansökan och kontaktuppgifter *.
Beskriv kompetensutvecklingsprojektet, samt hur den sakkunnige/externa experten kan
främja er utveckling: * (max 3000 tecken).
Beskriv er specialkompetens inom området: * (max 1000 tecken).
Beskriv kort samtliga medverkande i projektet, externa experter och deltagare från den egna
organisationen. * (max 1000 tecken)
Beskriv hur ni kommer att sprida erfarenheterna från projektet samt till vilka målgrupper. *
(max 1000 tecken).
Hur utvärderas projektet som helhet? * (max 1000 tecken).
Vilken typ av kollektivavtal tillämpas? *
Övriga kommentarer (max 1000 tecken).
Bifoga fördjupad projektbeskrivning. *

Bifoga detaljerad budget. *
För ansökan från enskild firma. Bifoga kopia av F-skattsedel.
För ansökan från ideell förening Bifoga kopia av: stadgar, verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse, ekonomiska redovisning/bokslut.

Intäkter
Ange de förväntade kostnaderna för projektet. Alla belopp ska anges i hela kronor. Budgeten
ska vara balanserad, d.v.s. intäkter och kostnader ska gå jämnt ut, för att det ska vara möjligt
att skicka in ansökan.
Sökt belopp från Region Skåne:
Övriga stöd:

Kostnader
Ange de förväntade kostnaderna för projektet. Alla belopp ska anges i hela kronor. Budgeten
ska vara balanserad, d.v.s. intäkter och kostnader ska gå jämnt ut, annars går det inte att
skicka in ansökan. En detaljerad budget ska bifogas ansökan som särskild bilaga.
Löner (inkl. sociala avgifter och pensioner)
Personer med F-skattsedel
Traktamente
Resor
Lokaler
Administration
Erfarenhetsspridning
Övrigt (specificera)

Påminnelse – hur söker jag?
Ansökan görs digitalt via ehandlingar. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig
projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ofullständigt ifylld ansökning behandlas inte.
Ansökningshandlingar som endast är länk till en webbsida accepteras inte.

