Regionala projektmedel för särskilda
folkbildningsinsatser – redovisning av
projektet
Underskriven redovisning ska skickas till Kulturens Bildningsverksamhet, Box 1148, 171 23 Solna.
1 Inom vilken av Kulturens regioner har folkbildningsinsatsen genomförts?
Region Norra Norrland (Norrbotten, Västerbotten)
Region Mitt Norr (Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna)
Region Mitt (Västmanland, Värmland, Örebro, Östergötland, Södermanland)
Region Öst (Uppsala Stockholm, Gotland)
Region Väst (Västra Götaland, Halland)
Region Syd (Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg)
2 Föreningens namn och hemvist
Namn
Ort
3 Kontaktperson för genomförd satsning
Namn
Gatuadress
Postadress
Telefon/mobil
E-post
4 Namn på projekt/evenemang/satsning som ansökan avsåg

5 Plats för projektets/evenemangets genomförande

6 Datum för folkbildningsinsats
Start- och slutdatum

7 Beskriv kortfattat vad folkbildningsinsatsen (projektet/evenemanget etc.) avsåg
och vad som var syftet/målet med projektet.
Vilket innehåll hade programmet/evenemanget?
Bifoga programblad/affisch/motsv. om sådant finns och gärna några bilder från
evenemanget

8 Beskriv projektets måluppfyllelse och vilka slutsatser och lärdomar ni har dragit.
Ange gärna antal besökare/deltagare? Ange även deras ålder, kön, etnicitet,
geografisk hemvist eller andra faktorer om det bedöms som relevant för projektet
(överensstämmelse med tänkt målgrupp).
Vad kom ut av er satsning? Blev projektet som ni tänkt? Vad fungerade bra och
vad gick mindre bra? Hur kan ni göra det bättre en annan gång?
Räcker inte rutan till går det bra att bifoga en bilaga i stället.

9 Hur har ni informerat om ert samarbete med Kulturens bildningsverksamhet i
samband med er folkbildningsinsats?

EKONOMISK REDOVISNING
10 Beviljade projektmedel (kr)
11 Hur har bidraget från Kulturens använts (kostnadspost och belopp)?

12 Budget och resultat. Bifoga en bilaga som visar er planerade budget och hur det
relaterar till det faktiska utfallet (intäkter och kostnader). Skriv gärna kommentarer
där ni tycker det är befogat, till exempel när siffrorna skiljer sig mycket åt.
Budget + resultat för satsningen bifogas (krav)
13 Övrigt
Är det något ytterligare ni vill framföra kopplat till er projektredovisning?

14 Bilagor
Ange vilka bilagor ni skickar med och numrera dem

15 Underskrift
Underskrift av firmatecknare för
föreningen/organisationen

Namnförtydligande

