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Projektansökan inför 2019

Projektets namn sökt belopp Dnr (fylls i av NFH)

Utvecklingsbidrag Projektbidrag

Organisation

Projektledare

Organisationsnummer

E-post projektledareTelefon projektledare

Adress

Utbetalning till

Postnr Postadress

Projektansökan avser

2.1 sammanfattning
Beskriv kort projektets syfte och tänkta mål, metod och aktiviteter. Skriv så sammanfattningen lyfter inne-
hållet och det som är viktigast i projektet. Sammanfattningen måste kunna läsas fristående då den kommer 
användas i beredningsarbetet. Max 1000 tecken.

2.2 Bakgrund
Ge en kort bakgrund till hur projektet skiljer sig från det som redan görs inom området.

 2. Projektbeskrivning

 1. Uppgifter om sökanden

Firmatecknare E-post firmatecknareTelefon firmatecknare

Bankgiro/Plusgironr Bank samt kontonr inkl clearnr (vid bankkonto)

om nfHs behandling av personuppgifter
Nämnden för hemslöjdsfrågor behandlar personuppgifter i handläggning av myndighetens bidragsgivning. Det handlar om namn och kontaktupp-
gifter till firmatecknare och kontaktpersoner hos dem som söker bidrag. I de fall sökandes organisationsnummer utgörs av personnummer, behandlas 
även personnumret. Ändamålet med behandlingen är att handlägga bidragsärenden under ansökan, genomförande och avslut av projekt. Uppgifterna 
sparas därefter enligt tillämpliga arkivbestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för vår myndighetsutövning.
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3.2 resultat, effekter och mål
Beskriv vilket mål ni siktar mot, vilka resultat ni förväntar er och hur projektet kan bidra till t ex likabehand-
ling, tillgänglighet och mångfald.

3.1 nytänkande och utveckling
Beskriv på vilket sätt projektet kan främja utveckling inom området, om ni t ex kommer att arbeta med nya 
metoder, material eller tekniker eller om ni kommer att initiera samarbete med någon organisation eller 
konstellation som inte samarbetat tidigare.

3.3 tidplan, metod och aktiviteter
Beskriv hur ni ska arbeta för att uppnå projektets mål och om ni kommer att använda någon särskild metod. 
Gör en tidplan baserad på projektets viktigaste aktiviteter.

3.4 spridning av resultatet och fortsättning på projektet
Beskriv hur projektets resultat ska tas till vara och spridas till andra och vilka kanaler ni kommer att använda.

 3. Projektplan
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4.2 Medfinansiering, samarbeten
Redogör för den medfinansiering som sökts eller redan beviljats och/eller eventuella samarbetsparter. Vid 
ansökan över 100 000 kr krävs medfinansiering.

5.1 Motivering
Skriv max tre meningar om varför denna projektansökan ska beviljas.

5.2 referenser
Här kan du skriva personer, länkar till webbsidor, konton i sociala medier eller andra källor som har med 
projektansökan att göra eller visar tidigare genomförda projekt.

kostnader specificera Belopp
Varor och material m fl (kontogrupp 40-49)

Lokalkostnader, transporter, resor, marknads-
föring m fl (kontogrupp 50-59)
Kontorsmaterial, trycksaker, telefon, post, 
konsultarvoden m fl (kontogrupp 60-69)
Lön, sociala avgifter, bilersättningar, övriga 
personalkostnader m fl (kontogruppp 70-79)
Övrigt

summa kostnader

intäkter specificera Belopp
Sökt bidrag NFH (85%) utbetalas efter att projektet beviljats

Sökt bidrag NFH (15%) utbetalas efter projektet slutredovisats

Övrig finansiering
Övriga intäkter
summa intäkter

kontrollsumma (ska balanserna = 0)

 5. Motivering

 4. Ekonomi

4.1 Budget sammanfattning
Ange projektets kostnader och intäkter. För projektets kostnader är tabellen indelad efter kontogrupperna i 
Kontoplan BAS 2018. De budgeterade kostnaderna ska motsvara intäkterna som tas upp så att beloppen ba-
lanserar, kontrollsumma nedan ska vara 0. Ta även upp övrig finansiering utöver sökt bidrag från NFH.



 6. Försäkran och underskrift

Projektets namn Sökt belopp

Organisation

Behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Ort och datum

Organisationsnummer

E-postTelefon

Jag försäkrar på heder om samvete att de uppgifter som lämnats om ovanstående projekt är fullständiga och 
sanningsenliga. 

Uppgifter hämtas från första sidan (gråmarkerat), skriv endast i ort, datum och namnunderskrift.

                                      CHECKLISTA
•	 Ansökan ska vara Nämnden för hemslöjdsfrågor tillhanda senast den 15 oktober 2018 

•	 Läs igenom ”Sök projektbidrag från NFH”,                                                                                  
https://nfh.se/bidrag/projektbidrag/sok-projektbidrag.html

•	 Ladda ner ansökningsblanketten ”Projektansökan inför 2019” på din dator och fyll sedan i 
ansökan. Använd programmet Adobe Acrobat eller Adobe Reader för att fylla i formuläret. 
Den senaste versionen av Adobe Reader kan hämtas gratis på:

         https://get.adobe.com/se/reader/

•	 Skriv ut sista sidan av ansökan (denna sida) och behörig firmatecknare undertecknar. Skicka 
sedan sidan med post till: Nämnden för hemslöjdsfrågor, Box 4006, 102 61 Stockholm

•	 Hela ansökan (4 sid) bifogas ett e-postmeddelande till info@nfh.se Skriv 
”Ansökan+projektets namn” i ärenderaden. Skicka endast den ifyllda, sparade, ansöknings-
blanketten som en bifogad fil. Scanna inte blanketten, ansökningen kan då inte hanteras på 
rätt sätt.

VÄLkoMMen MeD Din ansökan!

       Denna sida ska undertecknas och skickas per post

Västgötagatan 5 Box 4006 102 61 Stockholm Växel +46  8 681 93 50 info@nfh.se www.nfh.se

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet under Kulturdepartementet med målet att främja hemslöjd.

Har du frågor? kontakta oss!

Heléne Wallin, handläggare    helene.wallin@nfh.se  08 681 93 53
Ingela Lindqvist, administratör    ingela.lindqvist@nfh.se 08 681 66 16 
ekonomifrågor, teknisk support, blankett
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