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ANSÖKAN OM REGIONALA 
PROJEKTMEDEL JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 Datum 

       

Projekt 

Markera aktuell ruta 

 Ny ansökan – Förstudie  Ny ansökan – Projekt  Förlängningsansökan* 

* Fyll endast i denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedel. 

Uppgifter om projektet 

Projektnamn 

      

Projektperiod Totalkostnad Sökt belopp från Region Jönköpings län (totalbelopp) 

                  

Uppgifter om sökande 

Projektägare E-post 

            

Postadress Postnummer Ort 

                  

Telefon Mobiltelefon 

            

Organisationsnummer CFAR-nummer** Plusgiro Bankgiro 

                        

Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 

** Arbetsställenummer enligt Statistiska centralbyrån (Tfn: 019-17 60 00). 

Projektledare 

Namn E-post 

            

Telefon Mobiltelefon 

            

Ekonomihantering 

Namn E-post 

            

Telefon Mobiltelefon 

            

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga). 

Underskrift av behörig att företräda sökanden 

Ort och datum 

      

Namnteckning Namnförtydligande 
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Bilaga till ansökan om regionala 
projektmedel Jönköpings län 

Projekt 

Namn 

      

Sammanfattning av projektet 

 

      

Syfte 

Beskriv avsikten med projektet 

      

Mål 

Vad ska projektet uppnå för resultat? 

      

Målgrupp 

Vem/vilka vänder sig projektet till? 

      

Förväntat antal deltagare i projektet 

Totalt – varav kvinnor – varav män 
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Genomförande 

Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade? 

      

Tidplan 

Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske 

Aktivitet Startdatum aktivitet Slutdatum aktivitet 

                  

                  

                  

                  

Geografiskt område 

Berörda kommuner och län som medverkar i projektet 

      

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS) 

Beskriv projektets koppling till den regionala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på plus.rjl.se 

      

Horisontella kriterier 

Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt jämställdhet 

      

Ordinarie verksamhet – projekt 

Specificera vad som är särskiljande och unikt 
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Spridning 

Ange hur information om projektet ska spridas 

      

Uppföljning/utvärdering av projektet 

 

      

Kostnadsbudget* 

Kostnadsslag År 20   År 20   År 20   År 20   Totalt 

 

Egen personal (inkl. sociala avgifter)      

Antal timmar:            

Lönekostnad per timme:                                     

Externa tjänster                               

Lokalkostnader                               

Investeringar (gäller inte medel från Region 

Jönköpings län) 
                              

Övriga kostnader (ange kostnadsspecifikationen i 

bilaga) 
                              

Indirekta kostnader (specificera i bilaga)                               

Summa kostnader                               

Intäkter - - - - - 

Summa nettokostnader                               

Offentliga bidrag i annat än kontanter                               

Privata bidrag i annat än kontanter                               

SUMMA (A)                               
 
Finansiering* 

Finansiär År 20   År 20   År 20   År 20   Totalt 

 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

SUMMA (B)                               

* Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab-tangenten mellan fälten, får 

du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (B). 
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Beräkningsunderlag till projektbudget (för hela projektperioden) 

Egen personal  

(personens namn eller kategori) – bokförd kostnad 

Syssel-

sättningsgrad 

Månadslön inkl. 

soc.avg. 
Antal månader Total kostnad 

 

                              

                              

                              

SUMMA EGEN PERSONAL          

 
 

Externa tjänster Beräknat antal timmar 
Beräknad fakturerad 

timkostnad 
Total kostnad 

 

                        

                        

                        

SUMMA EXTERNA TJÄNSTER       

 

Investeringar 
Beräknat  

inv. datum 

Inköpspris  

exkl. moms 
Total kostnad 

 

                        

                        

                        

SUMMA INVESTERINGSKOSTNAD       

 

Övriga kostnader Total kostnad 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER       
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