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Kulturnämndens utlysning om lokal utveckling 2016 
 
Gröna Kronoberg 2025 poängterar att alla platser i Kronoberg måste utvecklas efter 
sina specifika förutsättningar för att främja regional utveckling. En plats behöver 
finna sin unicitet och inriktning i relation till omgivande geografi. Gröna Kronoberg 
2025 lyfter vidare att invånare önskar känna sig välkomna och delaktiga var de än 
bor och framhäver vikten av att involvera invånarna i den lokala 
samhällsutvecklingen. Även i Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 lyfts 
värdet av invånarnas delaktighet i den lokala och regionala utvecklingen. Likaså 
beskrivs angelägenheten i att stödja kommunernas möjligheter att ta del av det 
regionala kulturutbudet. Av denna anledning har Region Kronobergs 
kulturnämnd avsatt 300 000 kr för att möjliggöra lokal utveckling i länet.  
 
Medel kan sökas av det civila samhällets aktörer och genomförande ska ske i nära 
relation till invånarna på platsen. Ansökan i form av förslag och budget görs 
senast den 31 maj 2016 till ruprojekt@kronoberg.se. Märk ansökan 16RK619. 
Insatserna ska genomföras senast den 31 maj 2017 och återrapporteras i augusti 
2017. Exempel på insatser kan vara att möjliggöra eget skapande, mottaga 
professionella kulturproduktioner, tillhandahålla mötesplatser o dyl. Medlen kan 
användas som medfinansiering för större projekt. Högsta belopp för ansökan är 
60 000 kr. Se nästa sida för obligatoriska uppgifter i ansökan. 
 
Insatserna ska bidra till genomförande av Målområde 1 i Gröna Kronoberg 2025: Vi 
växer i öppna och hållbara livsmiljöer samt Prioritering 3 i Regional kulturplan för 
Kronoberg 2015-2017: Öka samhandling mellan politikområden.  
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Obligatorisk information för ansökande projekt 
 

Projektets namn:  
Projekttid: 
Sökt belopp från Region Kronoberg: 

Projektägare:  
Ev. org.nr:  
Adress:  

Kontaktperson:  
Tfn: 
Epost: 

Ekonomiansvarig:  
Tfn: 
E-post: 

 

Kortfattat förslag på insatser:  

Hur bidrar insatserna till att invånarna känner sig välkomna och delaktiga 
(måluppfyllelse): 

Geografiskt område där projektet kommer att bedrivas:  

Målgrupper: 

Samarbetspartners: 

Budget i form av grovt fördelade kostnader och intäkter 

 


