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STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Visionsfonden

Hej! 
Vad roligt att du vill ansöka om bidrag och ta ditt projekt från idé till handling. För att få stöd av Visionsfonden är det viktigt att du visar hur 
ditt projekt bidrar till stadens utveckling mot visionen Helsingborg 2035, och att helsingborgarna kan ta del av idén under projektets gång. 
Ansökan är uppdelad i fyra rubriker med frågor om dig som idégivare, om Helsingborg 2035, om din idé och  om din projektplan.

Helsingborg är staden för de som vill något. Med detta projekt vill jag ...*

Kontaktuppgifter 
Telefon* 
E-post* 
Eventuell hemsida 
Eventuell blogg
Beskriv här vilka bilagor du har valt att skicka in

Om idégivaren 
Du som söker dig till Visionsfonden måste vara 18 år eller äldre. Du kan vara privatperson, förening, organisation eller företag.

Hur många idégivare ingår i projektet?* 
Idégivare 1 (2, 3, 4, 5)
Förnamn* 
Efternamn* 
Vilken är din roll och med vilken kompetens bidrar du till projektet?* 
Hur har din eventuella verksamhet betydelse för projektets framgång?* 
Vilken är din motivation till att vara med i Visionsfonden?*

Om Helsingborg 2035 
Helsingborg har en gemensam vision, Helsingborg 2035. Tillsammans vill vi skapa förutsättningar för att staden år 2035 ska vara en 
skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. 

Varför ska din idé genomföras i Helsingborg?* 
På vilket sätt är projektet positivt för Helsingborgs invånare?* 
Hur bidrar projektet till visionen Helsingborg 2035?* 
På vilket sätt testar du något nytt för Helsingborg?*

Om din idé 
Projektet ska genomföras inom kommunen och vara öppet och till nytta för helsingborgarna.

Beskriv målgruppen*
Vilka är behoven som du anser avgörande för projektet?* 
Vilket stöd behöver du för att genomföra din idé?* 

Om din projektplan
Beskriv projektidén* 
Uppstart* 
Avslutning* 
Beskriv alla steg i projektets tidsplan* 
Vilken summa ansöker du* 
Ansöker projektet om medel från annat håll?* 
Om ja, var då och hur mycket? 
Beskriv projektets budget. Hur kommer bidraget att fördelas mellan projektets olika delar? * 
Hur kommer du att marknadsföra och kommunicera projektet utåt till allmänheten?* 
Vilka utmaningar ser du i projektet? Hur kommer du att hantera dem?* 

Visionsfonden ∙ Stortorget 17,  252 20 Helsingborg  ∙  visionsfonden@helsingborg.se

Frågor


