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ANSÖKAN OM FÖRSTUDIEMEDEL 2022
    
                                                                                 
1. Inriktning
Förstudiemedel kan sökas för preliminära studier i ett första skede av projektet. Förstudier ska därför ha inriktningen så att resultatet kan ses som projektförslag och svara på om projektet går att genomföra och hur det i nästa fas planeras att genomföras.
Förstudier ska medan de pågår även undersöka och förankra framtida samverkanspartners inför ett eventuellt genomförandeprojekt. Vid ett genomförandeprojekt ska minst två kommuner och/eller kommunala bolag vara samarbetspartners. Vidare ska förstudien göra upp långsiktig finansieringsplan även efter projektperioden. 
Belopp som kan sökas är max 100 000kr. Av beviljade medel kan 80 % utbetalas i förskottsbetalning. Resterande medel utbetalas efter det att projektägaren lämnar slutrapport och slutrekvisition med projektspecifika, bokförda och betalda kostnader. 
Stöd söks från ett av de fem prioriterade fokusområden i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 eller ett av fyra målområden från Kulturplan för Boråsregionen 2020 – 2023. 
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 – 2030 


 Fokusområde: En innovativ och konkurrenskraftig delregion
 Fokusområde: Strategisk kompetensförsörjning 
 Fokusområde: En socialt hållbar delregion
 Fokusområde: En cirkulär och hållbar framtid
 Fokusområde: Hållbar samhällsplanering


Kulturplan för Boråsregionen 2020 - 2023 

 Målområde: Bibliotek och läsfrämjande 
 Målområde: Kulturskola - Barn och ungas eget skapande  
 Målområde: Offentlig konst och gestaltad livsmiljö 
 Målområde: Hållbar platsutveckling  



2. Allmänna uppgifter
Förstudiens namn:
     



Förstudieperiod:       -       
Ange förstudiens start- och slutdatum. Tidsgränsern för förstudier är ett år. Slutredovisning av förstudie ska ske senast två månader efter angivet slutdatum. Kostnader som uppkommer före eller efter denna period är inte stödberättigade. 

Sökt belopp från Boråsregionen (max 100 000kr)
      kronor


Förstudiens totalkostnad:
      kronor



3. Uppgifter om sökanden 	
Utbetalning av medel kan endast ske till sökande (den juridiska personen) och denne ska stå som ansvarig för det plus- eller bankgironummer eller bankkonto som anges. 
Sökande:
     
Org. nummer:
     

Juridisk form:          (t.ex. ekonomisk förening, stiftelse osv.)
Postadress:
     
Telefon:
     
Postnummer:
     
Fax:
     
Postort:
     
Webbadress:
     
Plusgiro/ Bankgiro:
 sökandens pg nr:      



 sökandens bg nr:      
Är sökande momspliktig? 
 Ja 
 Nej
Om sökanden är momspliktig och har rätt att dra av (lyfta) moms innebär detta att kostnaderna ska tas upp exklusive moms i projektbudgeten (och vid redovisning). Observera att även om sökandens övriga verksamhet är momspliktig behöver inte projektet vara det. Vid tveksamheter om projektet är skattepliktigt eller inte, kontakta Skatteverket. Om sökanden inte är momspliktig för projektverksamheten (dvs. momsen är en slutlig kostnad för projektet) får kostnaderna i budgeten tas upp inklusive moms. I dessa fall ska den faktiska kostnaden för momsen särredovisas vid rekvisition.


4. Sammanfattande beskrivning av förstudien 
Beskriv kortfattat förstudien. I sammanfattningen ska det bland annat framgå på ett tydligt sätt hur förstudien kopplar an till Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 eller Kulturplan för Boråsregionen 2020 – 2023 samt vilket fokusområde eller målområde som är mest relevanta för förstudien och som angetts under punkt 1. 

     





5. Bakgrund
Ange skäl till förstudien och historik.  

     




6. Syfte 
Ange kortfattat vad förstudien syftar till.

     



7. Mål  
Ange förstudiens mål.  

     



8. Innehåll 
Ange vilka aktiviteter som planeras inom förstudien för att uppnå syfte och mål. 
 

     



9. Sjuhäradsperspektiv 
Ett urvalskriterium är att projektet ska ha ett långsiktigt och tydligt Sjuhäradsperspektiv. Utgångspunkten för medlens användning är Sjuhärad där helheten är överordnad lokala perspektiv. Ange hur projektet har gemensam nytta för kommunerna i Sjuhärad. Ge konkreta exempel på vilka kommuner som samverkar i projektet och/eller vilka företag som deltar och från namngiven kommun.

     


10. Verksamhet efter förstudieperioden
Beskriv hur/om resultatet av förstudien ska leda till ett större genomförandeprojekt och hur det i nästa fas planeras att genomföras.

     





 
  11. Kostnader

År 2022

År 2023
Totalt
Lönekostnader
Lönekostnader för personer som är anställda av projektägaren och direkt deltar i projektarbetet. 
Lönen ska motsvara den anställdes ordinarie lön 
inklusive sociala avgifter. Observera att overheadkostnader inte ska ingå i denna post. I förekommande fall specificeras dessa under ”Övrigt”. 

Använd piltangenten (tab) för korrekt summering

 FORMTEXT      





 FORMTEXT      
 FORMTEXT 00
Externa tjänster (direktfinansierade offentliga)  
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för personer som arbetar inom projektet men som inte är anställda av projektägaren utan av annan offentlig organisation. Det är alltså en resurs som tillförs projektet men där kostnaderna inte betalas/inte finns redovisade i projektägarens egen bokföring. Lönen ska motsvara den ordinarie lönen inklusive sociala avgifter.








 FORMTEXT      








 FORMTEXT      
 FORMTEXT 00
Externa tjänster (direktfinansierade privata)

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT 00
Privat direktfinansiering (tex ideell tid max 330kr/h) 

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT 00
Externa tjänster (köpta tjänster)
T ex konsulter och föreläsare, dvs. kompetens som köps in utifrån. 


 FORMTEXT      


 FORMTEXT      
 FORMTEXT 00
Resor

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT 00
Övrig kommunikation 
T ex telefon, porto, datakommunikation osv.

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT 00
Marknadsföring 
T ex trycksaker osv.

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT 00
Lokaler
T ex hyra för kontor eller annan lokal i samband med seminarier och även andra lokaler som projektet disponerar.



 FORMTEXT      



 FORMTEXT      
 FORMTEXT 00
Övrigt
Observera att kostnadsslaget övriga kostnader (overheadkostnader) får utgöra max 10 % av den totala projektkostnaden. Kostnader för intern representation är inte stödbar. Vidare godkänns inte kostnader för alkohol. 




 FORMTEXT      




 FORMTEXT      
 FORMTEXT 00
 Summa totala kostnader

 FORMTEXT 0

 FORMTEXT 00
 FORMTEXT 00


12. Finansiering

	
	År 2022


År 2023
Totalt
Offentlig kontantfinansiering



 Boråsregionen                                    

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
Offentlig direktfinansiering
 t ex arbetsinsats och lokaler




       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
 Total offentlig finansiering   

00

00
 FORMTEXT 00
 Privat kontantfinansiering



       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
       

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
 Total privat kontantfinansiering

00

00
 FORMTEXT 00
 Privat direktfinansiering (tex ideell tid max 330kr/h)



     

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
     

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
     

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00
     

 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
00












 Summa total finansiering

00

00
00



13. Underskrift
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, finansierar detta projekts kostnader. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter till Boråsregionen samt att sökandens kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet. 

Vidare medger undertecknad enligt 10 § personuppgiftslagen, SFS 1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som har lämnats i ansökan, får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för Boråsregionens hantering av ärendet (registrering i diarium och liknande) och att de publiceras på Internet i information om projektet. *
     

     
Datum
Underskrift av behörig firmatecknare
Namnförtydligande
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