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Frågor

Hej!
Vad roligt att du vill ansöka till Visionsfonden och ta ditt projekt från idé till handling. För att få stöd av
Visionsfonden är det viktigt att du visar hur ditt projekt stärker Helsingborg som innovativ, skapande, 
företagsam och gemensam plats samt hur det bidrar till stadens utveckling mot Vision Helsingborg 2035.

Du som söker eller är medsökande måste vara 18 år eller äldre. Du kan vara privatperson, förening,
organisation eller företag. Välkommen med din ansökan!

Om dig
Hur många idégivare ingår i projektet? *

Förnamn * 

Efternamn *

Eventuell hemsida

Beskriv din roll i projektet samt vilken kompetens och erfarenhet du bidrar med.

Telefon * 

E-post * 

Om din idé
För att få stöd av Visionsfonden är det viktigt att du visar hur ditt projekt stärker Helsingborg som innovativ, skapande, företagsam och 
gemensam plats samt hur det bidrar till stadens utveckling mot Helsingborgs vision 2035.
Läs mer om visionen på www.helsingborg.se/kommun-och-politik/helsingborg-2035/  

Beskriv din projektidé och hur den bidrar till stadens utveckling. Vilka behov ska idén möta? Vilka utmaningar i staden försöker du lösa? *

Beskriv din målgrupp och varför du har valt att rikta dig till just denna. 

Hur planerar du att marknadsföra projektet? *

Vilka utmaningar ser du i projektet och hur kommer du hantera dem? *

Vilka samarbetspartners tycker du behövs för att förverkliga din idé? *

Vilket värde vill du skapa genom din idé? *

Om det är förening/företag som söker, hur skiljer sig projektet från ordinarie verksamhet? 

(Visionsfonden kan inte ge medel till verksamhetsutveckling) *

Projektplan 

Uppstart *

Avslutning *

Tidplan för projektet, beskriv alla steg *

Summa du ansöker om *

Beskriv projektets budget med detaljerade kostnadsposter. Observera att endast 
ca 20 % av den ansökta summan får gå till arvode till samtliga idégivare *

Ansöker du om medel från annat håll till detta projekt? *

Om ja, var då och hur mycket?

Hur fick du reda på att det går att ansöka till Visionsfonden? * Visionsfonden
Stadsledningsförvaltningen*Obligatoriska


