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Ansökningsdata 

Ansökningsnr.:   

Status: 

Diarienummer: 

Ansökningsdat.:  

Verksamhetsår:  

Beslut: 

Övriga uppl.:  

 

Beräkning 

Förslagsbelopp:  

Avdrag %:  

Beslutat belopp: 

Signatur: 

Avslag/Bevakning 

Avlagsdatum:  

Meddelande: 

Kunddata 

Kortnamn: 

Kundnummer: 

Namn: 

C/O 

Adress: 

Postnr. ort: 

Tel. arbete: 

Tel. bostad: 

Telefax: 

Organisationsnr.: 

Kontotyp/konto: 
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Ansökningsdata, ansökan  

Registrerde ansökningsvärden 

KONTAKTPERSON I PROJEKTET 

Namn 
Telefonnummer 

E-post 

Hemsida 

Jag har uppdaterat min användare i Lunds kommuns bidr 

OM ORGANISATIONEN 

Kortfattad beskrivning av dig som sökande (beskriv organi 
OM PROJEKTET 

Kortfattad beskrivning av projektet (beskriv din projektidé, 

Om övrigt, ange vad 

PLATS OCH DATUM 

Startdatum för projektet 

Slutdatum för projektet 

Datum för det publika arrangemanget i Lunds kommun 

Plats för det publika arrangemanget i Lunds kommun 

Är platsen bekräftad 

Om platsen inte är bekräftad, vilka alternativ arbetar ni me 

 
Planerar ni att genomföra publika arrangemang utanför Lu 

Om ja, vart planeras dessa genomföras 

ÅTERKOMMANDE PROJEKT 

Är det ett återkommande projekt 

Har du tidigare fått stöd från Lunds kommun för detta proj 

Om ja, beskriv planerad vidareutveckling av projektet jämf 
För att du som arrangör ska kunna beviljas projektbidrag f 
MÅLGRUPP OCH PUBLIK 

 
 
 

 

1 
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Ansökningsdata, ansökan 

Registrerde ansökningsvärden 

Beskriv varför du har valt din angivna målgrupp 

Hur planerar du att nå din målgrupp (Beskriv kommunikati 

Ange beräknat totalt publikantal i Lund 

PROJEKTBUDGET 

Sökt belopp hos Lunds kommun 

Har du sökt bidrag från andra bidragsgivare (Exempelvis 

Om ja, specifera bidragsgivare och om du har fått ett besl 
Totalsumma av andra sökta bidrag 

Totalsumma av egna intäkter (biljättintäkter, sålda föreställ 

Total intäkter 

Kostnader 

Totalsumma av kostnader kopplat till personal (projektled 
Totalsumma av kostnader kopplat till lokal och teknik 
Övriga kostnader 

Total Kostnader 

Egen finansiering (%) 

Andel procent av projektets totala budget som utgörs av d 

Eventuella kommentarer till budgeten (här kan du exempe 
För att kunna handlägga din ansökan kräver vi att du ladd 

För att beviljas bidrag krävs att du ställer dig bakom bidra 

Ställer sig projektet bakom värdegrunden 

Beskriv hur du arbetar med värdegrunden i projektet. Max 

 




