
Ansökningsblankett ur 
kampanjfond Hela RESAN

Hela RESAN har öppnat upp för en möjlighet att söka medel ur vår kampanjfond 
för åtgärder kopplade till den eller de kampanjer som ni väljer att genom. 

Villkoret är att det inte fysisk investering och maxtaket för beviljade kostnader är 
10 000 kronor per gång. Det ska också gå att fakturera och utvärdera, dvs. visa på
nyttorna. Bonusfonden får bara användas till aktiviteter som på ett enkelt vis går 

att sammankoppla med tjänsteresor eller arbetspendling för anställda. 



Mer information
Syfte 
Ge medverkande organisationer möjlighet genomföra eller utvidga kampanjer 
som olika sätt underlätta för hållbart resande för sina anställda. 
Villkor för att delta 

☐ Ansökan får inte innehålla en fysisk investering.

☐ Insatsen måste syfta till att öka hållbara resor i tjänst eller arbetspendling.

☐ Den primära målgruppen ska vara medarbetare i er organisation.

☐ Insatsen ska gå att fakturera direkt till projektet.

☐ Var tydliga med att finansiering sker via det EU-finansierade projektet Hela 

RESAN, Energikontor Norra Småland.

☐ Utvärdera insatsen för att mäta t.ex. antal mottagare. Vid frågor eller 
funderingar på hur, kontakta projektet.



Förväntningar & förfarande

Hela RESAN står för 

• Beviljade medel om ansökan godkänns.

• Anmälningsblankett och beslut.

Förväntningar på er

• Sprid nyheten om insatsen där ni tydligt visar på ert samarbete med
Hela RESAN.

• Ni ansöker i god tid i anslutning till kampanjen önskar få medel till.



Beskriv med ett par korta rader vad ni avser göra i 
kampanjen. Vad önskar ni göra med de extra medlen 
om ni beviljas dem? 



Vad önskar ni göra med den extra finansieringen?



Under vilken tidsperiod vill ni genomföra kampanjen?



Vi vill att ni utvärderar insatsen, exempelvis 
mottagande och hur många ni nått ut till. Skriv gärna 
några rader om hur – vid funderingar, fråga gärna Hela 
RESAN om råd



Skicka ifylld blankett till energikontoret@rjl.se

Vi ger besked om ansökan inom en veckas tid.

Tack för din ansökan och lycka till!
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