Koncernkontoret
Regional utveckling

Kontakt
cirkularalivsmedelssystem@skane.se

Ansökan om stöd från Region Skåne inom Cirkulära
livsmedelssystem
Innan du ansöker är det viktigt att du är medveten om att en inlämnad handling är en allmän
handling. Region Skåne kommer att hantera de personuppgifter som lämnats enligt den
rättsliga grunden för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna kommer att
lämnas i administrativt syfte. Region Skåne kan även komma att använda uppgifterna för
utskick av information kopplad till Region Skånes uppdrag.
Läs först noga igenom informationen på hemsidan. Alla rutor ska vara ifyllda.
Ansökan fylls i och mailas tillsammans med en separat budget till
cirkularalivsmedelssystem@skane.se Första och andra sidan i ansökan ska även skrivas ut,
skrivas under, scannas in och sedan mejlas till funktionsbrevlådan.
Ansökan ska vara inkommen senast den 20 oktober 2022 men urval sker löpande från
20 maj.
Organisationens namn
Ange form av organisation (företag, kommun, idéburen org, annan)
Ange projektets namn
Organisationsnummer

Tfn

Adress
Postnummer

Ort

E-postadress
Plus-/Bankgironummer
Kontaktperson

Summa som söks i denna ansökan
Tfn kontaktperson

E-postadress kontaktperson

Postadress: 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 232100-0255
Läs mer om hur Region Skåne hanterar
dina uppgifter enligt GDPR på
www.skane.se
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Datum

Ort

Underskrift av firmatecknare (obligatoriskt) som intygar att uppgifterna som lämnas i ansökan är
korrekta och motsvarar riktiga förhållanden i organisationen.
Namnförtydligande
E-postadress

Telefonnummer
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Projektbeskrivning
1. Bakgrund
2. Målgrupp
3. Projektets syfte
4. Beskrivning av aktiviteter och förväntat resultat

4 (7)
Projektet bidrar till en eller flera av delområdena:

Beteende, efterfrågan och konsumtion
Processindustri och förädling
Markanvändning och primärproduktion
Stödstrukturer och funktioner

Beskriv hur de förväntade projektresultaten bidrar till Skånes klimat- och energistrategi
samt till Livsmedelsagendan och motivera hur projektet bidrar till något eller några av
följande:
Minskad klimatpåverkan
- Ökad resiliens
Cirkulär omställning
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Beskriv den tänkta projektkonstellationen

Hur är det tänkt att projektresultatet ska leva vidare efter att projekttiden är slut?
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Budget

Kostnader
Kostnadsslag

2022

2023

Summa
kostnader
Projektintäkter

Summa
faktiska
kostnader
Bidrag annat än pengar
Summa
bidrag i annat
än pengar

Finansiering
Offentligt bidrag annat än pengar
Total offentligt bidrag
annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering

Total offentlig
kontantfinansiering
Total offentlig
finansiering
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag
annat än pengar
Total privat
kontantfinansiering
Total privat finansiering
Summa
medfinansiering

2024

Totalt
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Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

2022

2023

Om du eller din verksamhet får bidrag om minst sex prisbasbelopp (289 800 kronor år 2022) ska din
verksamhet uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och
miljöarbete; Region Skånes miljöbevis. https://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/nardu-har-fatt-bidrag/region-skanes-miljobevis/
Är detta aktuellt i ert fall? Ange i så fall datum när det skickats in.

