PROJEKTGUIDEN
- för dig som vill söka projektmedel hos kulturenheten

Norrbotten behöver duktiga
människor och intressanta projekt
som utvecklar och stärker regionen, på olika sätt.
Den här guiden har vi skrivit för att underlätta
för dig som söker projekt.

Att göra en projektansökan

1

Kontrollera att du är berättigad att söka
projektmedel, för din projektidé.

2

Tänk igenom och konkretisera din
projektidé. Ta kontakt med en
handläggare för en dialog.

3

Skriv och skicka in din fullständiga
projektansökan i Kulturdatabasen,
utifrån den dialog du haft med din
handläggare.

4

Avvakta beslut. Om ditt projekt beviljas
kan du begära ut beviljade medel i
förskott.

1
Är du berättigad att
söka projektmedel?
Region Norrbotten har vissa
krav som du måste uppfylla för
att kunna söka projektmedel.
Börja med att kolla att du
uppfyller dem.
Kan du söka?

• Är du en politiskt och religöst

obunden förening med
verksamhet utifrån en
demokratisk värdegrund?
• Om du sedan tidigare fått ett

projekt beviljat så måste det
vara slutredovisat, innan du
kan söka ett nytt projekt.

inte ryms inom ordinarie
verksamheten, stämmer det?
(gäller om man är en
organisation som söker
projekt)
Hur ser budget och
finansiering ut?
• Ett projekt måste alltid ha fler

Vilket projekt vill du
genomföra?
• Kan du kort och tydligt

beskriva din projektidé.

• Är du som söker en

professionell kulturutövare i
en förening eller organisation
eller har du firma med F eller
FA-skattsedel?

• Projektet ska göra saker som

• Är aktiviteter och resurser

realistiska att genomföra
under den projekttid du
tänker dig?

finansiärer utöver Region
Norrbotten, har du det?
• Om din budget och

finansieringsplan ändras efter
beslut, så måste du ta
kontakt och få ett nytt beslut
på de förändrade
förutsättningarna, så du inte
blir återbetalningsskyldig.

2
Testa din projektidé
och ta kontakt med
en handläggare
Om ditt projekt passat in i de
grundläggande förutsättningarna på förra sidan är
det dags för nästa steg.

• Skriv en kort summering av

ditt projekt (ibland är det
lättare att skriva det sist när
du svarat på de andra
frågorna).
• Beskriv varför du vill göra

projektet ? Är det ett behov
som projektet ska tillfredställa,
är det ett problem som ska
lösas eller är det till exempel
en unik konstnärlig
gestaltning som ska tas fram?
• Beskriv vem som är målgrupp

Testa din projektidé genom att
kortfattat svara på frågorna
nedan och ta sedan kontakt
med en av våra handläggare.
Handläggaren kan ge dig
värdefulla råd innan du formellt
skriver in din ansökan i
kulturdatabasen.

för projektet, för vem eller
vilka är projektet vktigt?
• Beskriv vad projektet ska

göra genom att beskriva
planerade aktiviteter.

• Beskriv vem som ska göra

aktiviteterna och hur de ska
göras.
• Beskriv medfinansiärer,

eventuella samverkanspartners och/ eller nätverk
som är tänkta att involveras.
• Beskriv din budget
• Beskriv din tänkta finansiering

och lista dina medfinansiärer
och de belopp som du
ansöker om hos dem, samt
hos Region Norrbotten.
Ta kontakt med handläggarna som du hittar på
norrbotten.se/kultur

PROJEKTBESKRIVNING
Projektnamn.
Start och slutdatum.
Ange projektets kulturområden.

Kulturdatabasen
kulturdatabasen.se

Efter kontakt med en
handläggare är det dags
att skriva in din ansökan i
kulturdatabasen, som innehåller
följande frågor

Ange projektets primära målgrupp.
Ange projektets primära åldersmålgrupp.
Ange projektets syfte.
Ange hur projektet ska genomföras;
tidplan, aktivieteter och deltagare.
Ange projektets förväntade effekter vid
projekttidens slut.

Ange i procent hur stor del av
projektet som riktar sig till barn
och unga till och med 18 år.
Lägg till övrig information som är
värdefull för projektet.

BUDGET
Ange de medel du söker av
Region Norrbotten

Ange hur projektet ska marknadsföras.

Ange egen medfinansiering om du
har det (endast i pengar, egen tid
kan ej räknas).

Beskriv hur projektet arbetar för ökad
jämlikhet och jämställdhet.

Ange summan av de andra du
söker medel av.

Beskriv om/ hur projektet arbetar

Ange summan av redan beviljade
medel som du fått/ har på plats.

UPPGIFTER OM SÖKANDE

för ökad tillgänglighet.

Namn, adress, kontouppgifter,

Beskriv från vilka orter/ kommuner som
projektets deltagare förväntas komma
ifrån.

frågor om moms, om du har skattesedel.

Beskriv i vilka orter/ kommuner
som projektet har sina aktiviteter i.

Beskriv från vilka orter/ kommuner som
projektets eventuella publik väntas
komma ifrån.

Ange total projektkostnad.
Biifoga även en separat budget
där det tydligt syns projektets
finansiärer samt respektive
summa.

Välkommen med din ansökan

