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SØKNADSSKJEMA 
Regionrådets støtteordning for arrangement høsten 2017 

 
 

Fakta om søker: 
Navn Kvam Markedsforening 

Adresse  

Postnr og poststed 2642 Kvam 

Navn kontaktperson Anne Gunn Brendstuen 

Tlf 41 69 66 65 

E-post post@odegaardenbakeri.no 

  
 

Medsøker(e): 
Skal andre klubber/ 
foreninger/foretak stå som medsøker? 

 Sinclair AS 

 
 

Søkers virksomhet: 
Kort beskrivelse av søkeren, bakgrunn, 
tidligere arrangement, status økonomi. 

Sammen er vi sterke er vårt slagord. 
Jobber for aktiviteter som skal gagne bygda. Har 
2 arr. Bruktmarkedet i april og markedsdagen i 
september. Økonomien er medlemskont. Har 22 
medlemmer.  

 
 

Fakta om arrangementet det søkes om arrangementsstøtte for: 
Navn på arrangementet Markedsdag 

Hvor skal arrangementet avholdes? Parkeringen v/ Kvam Stasjon 
Tidspunkt for avvikling 15/9-18 

Forventet antall deltakere 50 stands 
Forventet publikumstall Ca 1000 

Forventet media oppslutning GD og Dølen 
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Prosjektopplysninger: 
Hva søkes det støtte til? (beskriv 
utviklingstiltak) 

På planleggingsstadiet ennå, men vi ønsker et 
arrangement der vi tar for oss lokalmat. Får tak i en 
kjent kokk, f.eks Arne Brimi, Bjørn Hettervik etc.som 
kan fremme det. Har også en drøm om å få tak i Finn 
Schjøll som lager blomster show. En litt kjent gruppe 
eller artist er også noe vi har ønske om.  

Hvilke effekter forventes det at 
utviklingsprosjektet vil gi for 
arrangementet/arrangøren og 
omgivelsene? 

Positivet, mer tilreisende publikum, hyttefolket og 
stolthet av bygda vår. Dette er noe som kan dra 
folk ut og få en fin opplevelse. 
 

Evt. samarbeid lag/foreninger Kvam Sanitetsforening, Kvam musikkforening, Kvam IL 

Evt. samarbeid næringsliv Alle næringsdrivende i Kvam 

 
 

Økonomi 
Søknadsbeløp 100 000 
Spesifiser søknadsbeløpet på 
kostnadsposter og legg ved 
totalbudsjett for arrangementet 
(VIKTIG!) 

SE VEDLEGG  

Er det søkt om annen finansiering? 
Evt. hvor og søknadssum 

Nei 

Hva er egenfinansieringen i prosjektet? Egen innsatts og egne midler. 

 
 

Annen relevant informasjon 
Skriv eventuell relevant informasjon her: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Spesifisering av eventuelle vedlegg  
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