
Utvecklingsprojekt för 
turistnäringens återhämtning i 
regionerna 
Gemensamma projekt - 
bakgrundsuppgifter 

 
 

1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN (huvudsaklig/delgenomförare, varje sökande fyller i en egen 
blankett) 

 
Sökandens namn 

 
FO-nummer Organisationstyp 

Adress Postnummer Postkontor 

Kontaktperson: 
Namn Telefonnummer E-postadress 

 

2 GENOMFÖRANDE 
 

Genomförarens roll 
 

Genomförande 
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3 KOSTNADER 
 

☐ Mervärdesskatten förblir en slutlig kostnad för sökanden. Mervärdesskatten ingår i kostnaderna. 
☐ Mervärdesskatten förblir inte en slutlig kostnad för sökanden. Kostnaderna har angetts utan 

skatt. 
 

   År  

Personalkostnader 
Titel 

Heltids/
deltids-
anställd 

Månads-
verken 

 
2020 

 
2021 

 
 

Sammanlagt 
 
 
 
 
Personalkostnader 
sammanlagt  
Motivering: 

 

 År  
Övriga kostnader 2020 2021 Sammanlagt 
 
Köpta tjänster och motivering (nedan) 

 
 

Kostnader för maskiner och utrustning, kontors-, 
rese- och hyreskostnader ifylls ej för flat rate-

j kt
 

Motivering: 
 
Övriga kostnader 

Motivering: 
 
indirekta kostnader, 
ifylls endast för flat rate-projekt 
Motivering: 
 
Kostnader sammanlagt 

 
Inkomster 

Nettokostnader 
sammanlagt  0
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4 FINANSIERING FÖR PROJEKTKOSTNADER 
 

  
    

2020 
  

2021 
 

Sammanlagt 
Sökta stöd 

 
Sammanlagt 

  

 
Kommunal finansiering 

 
Självfinansiering 

  

 
Extern finansiering 

  

 
Sammanlagt  

 
Annan offentlig finansiering 

 
Självfinansiering 

  

 
Extern finansiering 

  

 
Sammanlagt  

 
Privat finansiering 

 
Självfinansiering 

  

 
Extern finansiering 

  

 
Sammanlagt  

 
Annan finansiering (t.ex. naturaprestationer) 
Självfinansiering, belopp 
 

  

Extern finansiering, belopp   

 
Sammanlagt  

 
Finansiering för projektkostnader 

 
Sammanlagt  
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