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ANSÖKAN OM BIDRAG 
Datum 

Ansökan skickas till: 
Längmanska Företagarfonden 
Aurorum 2 
977 75 Luleå 

Uppgifter om projektet 
Projektets namn 

Projektperiod Sökt belopp från Längmanska 
företagarfonden 

Total kostnad för projektet 

Uppgifter om sökande 
Projektägare 

Samverkande företag 1 

Samverkande företag 2 

Samverkande företag 3 

Övrig 1 

Övrig 2 

Projektledare/kontaktperson 
Namn Telefonnr 

Firmatecknare Ort och datum 
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 Projektbeskrivning 
 
Lämna en kortfattad beskrivning av projektet nedan. 

 
Bakgrund, skäl för projektet 

 
Projektets mål 

 
Projektets syfte 

 
Målgrupp för projektet 
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Projektets aktiviteter 

 
Förväntat resultat av insatsen (Beskriv förväntat resultat av projektet) 

 
Affärspotential och marknadsbedömning (Beskriv affärspotentialen och den marknadsbedömning ni gör) 

 
Projektorganisation (Beskriv organisationen med avseende på projektledare, eventuell styrgrupp eller referensgrupp etc) 
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 Projektbudget 

 
Kostnader Summa 

Egen personal  

Extern personal  

Lokalkostnader  

Övriga kostnader  

  

  

Totalt bokförda kostnader  

  

Finansiering/finansiärer Summa 

Längmanska företagarfonden  

Övriga finansiärer:  

  

  

  

  

  

  

  

  

Projektintäkter  

Total finansiering  
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 Kontaktuppgifter 

 
Projektägare 
Företagets namn Organisationsnr 

Adress Telefonnr 

Bankgiro 
 

Plusgiro Registreringsbevis bifogas 

Kort beskrivning av företagets verksamhet (historik, ägare, affärsidé, produkter/tjänster, marknad, kunder, konkurrenter etc) 

 
Medsökande 1 
Företagets namn 
 

Organisationsnr 

Adress Telefonnr 

Kontaktperson Mobilnr och e-post 

Kort beskrivning av företagets verksamhet (historik, ägare, affärsidé, produkter/tjänster, marknad, kunder, konkurrenter etc) 
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Medsökande 2 
Företagets namn 
 

Organisationsnr 

Adress Telefonnr 

Kontaktperson Mobilnr och e-post 

Kort beskrivning av företagets verksamhet (historik, ägare, affärsidé, produkter/tjänster, marknad, kunder, konkurrenter etc) 

 
Medsökande 3 
Företagets namn 
 

Organisationsnr 

Adress Telefonnr 

Kontaktperson Mobilnr och e-post 

Kort beskrivning av företagets verksamhet (historik, ägare, affärsidé, produkter/tjänster, marknad, kunder, konkurrenter etc) 
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