Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst - Værkproduktion og udstillinger,
oktober 2019
Felter markeret med * skal udfyldes.
Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig).
Vælg CPR-nummer eller CVR-nummer og indtast derefter de resterende
oplysninger.
Hvordan ansøger du?

Person (CPR)
Forening, institution eller virksomhed (CVR)

CPR-nummer

Fornavn (inkl. mellemnavn)

Efternavn

Telefon

Adresse

Dansk adresse
Udenlandsk adresse

Vejnavn

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

Kommune

Bankoplysninger

NemKonto
Udenlandsk konto - vedhæft bankoplysningsskema på
ansøgningens sidste side

Hvilke områder i puljen søger du støtte under?
Kategori:

Hvilket beløb søger du?

Produktion

Udstilling

Formidling

Titel på projekt
VIGTIGT: Ved gruppeudstillinger skal titlen på
udstillingens stå først, hvorefter du evt. kan
skrive titlen på dit værk

Vedrører din ansøgning en udstilling?

Ja

Nej

Resume af din projektbeskrivelse
(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)

Land - hvor projektet foregår

Hvornår skal du bruge pengene?
Det er IKKE udstillings/projektperiode der spørges til, men udgiftsperiode.
Bemærk: Det er desværre ikke muligt efterfølgende at ændre på udbetalingstidspunktet.
Startdato for UDGIFTSPERIODE

Slutdato for UDGIFTSPERIODE

Ansøgt beløb

Samlet budget

Skriv navn på udstillingssted
(obligatorisk) og indsæt eventuelle links
Herunder fx link og evt. adgangskode til
Vimeo

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.
BILAG 1: Skabelon til projektbeskrivelse og
budget
(fil format: pdf). Du finder selve
skabelonen på siden med vejledning til
puljen.
BILAG 2: CV på kunstnere, kuratorer,
oplægsholdere, skribenter, initiativtagere mv.,
der søges midler til
(fil format: Word eller pdf)

BILAG 3: Skriftlig aftale (f.eks. e-mail fra
udstillingsstedet eller arrangøren, der bekræfter
perioden for udstillingen, konferencen, seminaret
m v.
(fil format: Word eller pdf)

BILAG 4: Billedmateriale på den/de udstillende
kunstner/e
Fil format: PDF foretrækkes. Bilag må ikke
være i formaterne "pages", "zip", "jpeg" samt
"jpg".
UDENLANDSK KONTO, BANKOPLYSNINGER
(kan kun benyttes hvis du er fraflyttet
Danmark og ikke har en dansk NemKonto):

E-mail for indsendelse og kvittering.
BEMÆRK: Hvis du ikke modtager en
kvitteringsmail i din inbox, vil du kunne
finde den i spam.

