2022-06-07

Folkhälsa och social utveckling
Linda-Marie Petersson
linda-marie.petersson@kronoberg.se

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD MED
INRIKTNING FOLKHÄLSA
Projektstödet riktar sig till föreningar och organisationer som har projektidéer
som ska främja folkhälsan i Kronobergs län och behöver stöd för att förverkliga
dem. Projektstödet har inte en årlig utlysning utan modellen för projektstödet
kommer att testas och utvärderas under 2022/2023. Läs mer om projektstödet
i Information om projektstöd med inriktning folkhälsa 2022.

ALLMÄNNA UPPGIFTER
Projektets namn:

Ange tidsintervall som projektet kommer att pågå (månad/år-månad/år, t ex
10/22–05/23):

Vilket belopp avser ansökan? (5000 kr, 10 000 kr eller 25 000 kr):

UPPGIFTER OM FÖRENINGEN/ORGANISATIONEN
Förening/organisation:

Organisationsnummer:

Adress:

Telefonnummer:
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BG/PG-nummer:

Kort beskrivning om föreningen:

Kontaktperson:

Telefon:

E-postadress:

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR).
Föreningen har verksamhet som vilar på demokratiska grunder och verkar för
lika möjligheter och rättigheter.
□ Ja
□ Nej

PROJEKTETS UTFORMNING
Beskriv vad som ska göras i projektet och hur ni ska gå tillväga. (max 150 ord):
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Beskriv kortfattat varför ni vill genomföra projektet och vad ni hoppas att
insatsen ska resultera i:

Beskriv er primära målgrupp och hur många ni tror kommer att ta del av
insatsen:

Beskriv på vilket sätt ni tror att insatsen kommer att bidra till en bättre
folkhälsa för Kronobergs invånare:
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Hur ska pengarna fördelas? Skriv aktivitet och kostnad för varje enskild
aktivitet eller material i tabellen.
Aktivitet, exempelvis föreläsning

2000 kr

GRÖNA KRONOBERG 2025
Gröna Kronoberg 2025 är Kronoberg läns regionala utvecklingsstrategi och
beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025. Ett av strategins
insatsområden handlar om att skapa bättre förutsättningar för en god och
jämlik hälsa. Projektet ska knyta an till en eller flera av områdena nedan för att
bidra till en god och jämlik hälsa i Kronobergs län.
Kryssa i ett eller fler områden som projektet ska bidra in till:
□ Möjliggöra en ökad involvering och aktivt medskapande i
samhällsutvecklingen.
Aktiviteter som involverar och inkluderar invånarna att vara medskapande i
samhällsutvecklingen.
□ Främja goda uppväxtvillkor hos barn och unga och motverka
studieavhopp.
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Aktiviteter som lyfter barn och ungas möjligheter att utvecklas efter sina
egna förutsättningar.
□ Främja psykisk hälsa.
Aktiviteter som stärker den psykiska hälsan i befolkningen.
□ Främja goda levnadsvanor med särskilt fokus på mat och fysisk
aktivitet.
Aktiviteter som framhäver hälsosamma levnadsvanor som bidrar till god
hälsa.
För information om Gröna Kronoberg 2025.

BILAGOR
Obligatoriska dokument som ska bifogas:
•

Föreningens/organisationens stadgar

•

Senaste verksamhetsberättelsen/årsredovisningen

DATUM
•

Sista ansökningsdag är 30 augusti 2022.

•

Beslut meddelas i september 2022.

•

Projektstöd betalas ut i oktober 2022.

•

Projektet avslutas senast 31 augusti 2023.

5/7

REGION KRONOBERG

2022-06-07

UNDERSKRIFT
Detta stycke fylls i för hand. Undertecknande personer intygar att lämnade
uppgifter inklusive bilagor i alla väsentliga delar är korrekta, att styrelsens har
informerats om innehållet i denna ansökan samt att man är införstådd med att
det som anges i ansökan kommer att ligga till grund för den överenskommelse
som föreningen vid beviljande kommer ingå med Region Kronoberg som en
förutsättning för att erhålla medel.
Underskrift firmatecknare:

Namnförtydligande:

Befattning:

Telefonnummer:

Datum och ort:

ANSÖKAN
Ansökan fylls i och skickas in på mail till region@kronoberg.se senast 30
augusti 2022.
Det är viktigt att ni skriver i mailets ämnesrad: ”21RGK2012 Projektstöd
folkhälsa 2022”.
Vi behöver också få in en fysisk kopia av er ansökan som är underskriven. Skriv
ut ifyllt dokument, skriv under med er namnteckning och posta det till
följande adress:
Region Kronoberg
35188 Växjö
Vänligen märk kuvertet: ”21RGK2012 Projektstöd 2022, Folkhälsa och social
utveckling, att Linda-Marie Petersson”
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Om ni har frågor om projektstödet eller om hur ni ska fylla i
ansökningsformuläret, kontakta oss så hjälper vi er.
Skriv till linda-marie.petersson@kronoberg.se.
Lycka till!
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