
Postadress Telefon Bankgiro Org.nr 

291 80 Kristianstad vx 044-13 50 00 657-9536 21 20 00-0951 

Förening:   Ideell förening    Ekonomisk förening 

Organisationsnummer:  Kontonummer/Plusgiro/Bankgiro:  

Telnr/mobilnr: E-postadress: 

Projektets titel: 

Var äger projektet rum: Ansökningsbelopp: 

Startdatum för projektet:  Slutdatum för projektet:  

Kontaktperson för projektet: 

KATEGORIER FÖR KULTURNATT KRISTIANSTAD 
Barn och familj Performance 

Dans Standup 

Film och foto Teater 

Guidade turer Utställning 

Konst Workshop 

Litteratur och föredrag Annat … 

Musik 

PROJEKTPLAN 

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt 
offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Kultur- och fritidsnämnden 
ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda. Läs mer om hur 
kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du kan kontakta 
Datainspektionen om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas." 

Kristianstads kommun 

291 80 Kristianstad 

Ansökan om Kulturnattsbidrag 2023
Anvisningar: Fyll i samtliga uppgifter. Kortfattad beskrivning av projektet ges  

på blanketten, en mer utförlig projektpresentation lämnas som bilaga. 

Ansökan skickas till: Kristianstads kommun, Medborgarcenter, “Kulturnattsbidrag 2023”, 291 80  Kristianstad

Ansökan om bidrag görs senast 5 februari 2023.

 ALLMÄNNA UPPGIFTER 



 (2) 

adress Telefon Bankgiro Org.nr 
291 80  Kristianstad vxl 044-13 50 00 657-9536 212000-0951 

PROJEKTBUDGET 

Beräknade kostnader Kr Beräknade intäkter Kr 

Summa kostnader: Summa intäkter: 

PROJEKTPLAN 

Jag bifogar en projektplan 

Jag skriver projektplanen i ansökan 

PROJEKTBUDGET 

Jag bifogar en projektbudget 

Jag fyller i projektbudgeten i ansökan 

Det ska tydligt framgå vid kommunikation och information om projektet,  

att Kristianstads kommun är bidragsgivare.  

På tryckt material, annonser, affischer, på webbplatser eller liknande, ska Kristianstads 

kommuns Kulturnattsprofil användas. 

Härmed intygar jag att jag har rätt att företräda sökanden så som firmatecknare eller behörigt 

ombud. 

Ort och datum 

…………………………………………………  ………………………………………… 

Namnförtydligande 

………………………………………………… 

Ange giro dit eventuellt bidrag ska utbetalas. Om giro inte finns och utbetalning önskas till bankkonto 
ska kontobevis bifogas till ansökan.
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