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PROJEKTANSÖKAN INFÖR 2018

Projektets namn Sökt belopp

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 att sammanfattningen lyfter inne-
hållet och det som är viktigast i projektet. Sammanfattningen måste kunna läsas fristående då den kommer 
användas i beredningsarbetet.

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/behörig företrädare E-post firmatecknareTelefon firmatecknare

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

initiator:nfh@nfh.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:250fe3799742fc47a3174a4e2ad3f1ec
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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 intitiera 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 måste medfinansiering finnas.

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
Löner (inkl soc avg)
Externa tjänster, konsulter
Lokalhyra
Material
Övrigt
Summa kostnader

Intäkter Specificera Belopp
Sökt bidrag NFH (85%) 85% av sökt bidrag (betalas efter projektet beviljats)

Sökt bidrag NFH (15%) 15 % av sökt bidrag (betalas efter slutredovisning)

Övrig finansiering
Övriga intäkter
Summa intäkter

Total summa (ska balanserna = 0)

 5. Motivering

 4. Ekonomi

4.1 Budget sammanfattning
Ange projektets kostnader och intäkter. De budgeterade kostnaderna ska motsvara de intäkter som tas upp så 
att beloppen balanserar. Ta även med finansiering utöver det som är från NFH.
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 6. Försäkran och underskrift

Projektets namn Sökt belopp

Organisation

Behörig firmatecknare/företrädare

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. Jag samtycker till att Nämnden för hemslöjdsfrågor behandlar mina personuppgifter i enlig-
het med Personuppgiftslagen PuL.

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

                                      CHECKLISTA
•	 Ansökan ska vara Nämnden för hemslöjdsfrågor tillhanda senast den 15 oktober 2017, kl 12

•	 Läs igenom ”Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag” från Nämnden för 
hemslöjdsfrågor, www.nfh.se/197/projektbidrag/soka-projekt.html

•	 Ladda ner ansökningsblanketten ”Projektansökan inför 2018” på din dator och fyll sedan 
i ansökan. Du kan använda Adobe Acrobat eller Adobe Reader för att fylla i formuläret. 
Hämta den senaste versionen av Adobe Reader gratis på:

         https://acrobat.adobe.com/se/sv/acrobat/pdf-reader.html

•	 Skriv ut sista sidan av ansökan (denna sida) och behörig firmatecknare/företrädare ska skriva 
under. Ansökan är komplett först när denna är undertecknad. Denna sida skickas sedan till: 
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Box 4006, 102 61 Stockholm

•	 Skicka hela ansökan (4 sidor) per e-post till nfh@nfh.se. Skriv Ansökan + projektets namn i 
ärenderaden. Skicka det ifyllda formuläret och scanna inte blanketten

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Ankomstdatum Dnr Ant
Fylls i av NFH

Denna sida ska undertecknas och skickas per post


	Adress: 
	Postnr: 
	Postadress: 
	Projektledare: 
	Telefon projektledare: 
	Epost projektledare: 
	Ankomstdatum: 
	Dnr: 
	Anteckningar: 
	Anteckningar2: 
	Bgpg: 
	Sammanfattning: 
	Bakgrund: 
	Nytank utv: 
	Resultat: 
	Tidplan: 
	Spridning: 
	Motivering: 
	Referenser: 
	Projektets namn: 
	Soktbelopp: 
	Organisation: 
	Organisationsnr: 
	Firmateckn: 
	Tfn firmatecknare: 
	Epost firmatecknare: 
	Bank: 
	Projavser: Off
	Bet: [Välj betalningssätt]
	Spec lon: 
	Bellon: 
	Spec externa: 
	Belext: 
	Spec lokalhyra: 
	Bellokal: 
	SpecificeraMarknadsföring: 
	belmark: 
	SpecificeraÖvrigt: 
	Belovr: 
	Sumkost: 
	BelNFH85: 0
	BelNFH15: 0
	Belovrfin: 
	Belovrint: 
	Sumint: 0
	Totalsumma: 0
	SpecificeraÖvrig finansiering: 
	SpecificeraÖvriga intäkter: 
	Medfinansiering: 
	SubmitButton1: 


