Midlertidig pulje til kunstneriske sommeraktiviteter i Danmark
Felter markeret med * skal udfyldes.
Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig). Vælg CPR-nummer eller CVR-nummer og indtast derefter
de resterende oplysninger. Er du en del af et band/ kunstnergruppe, som ikke har CVR-nummer, skal et
medlem af gruppen søge med eget CPR-nummer.

Jeg søger som:

Enkelt kunstner (CPR)
Forening, institution, virksomhed eller band/ kunstnergruppe (CVR)

CPR-nummer

Fornavn (inkl. mellemnavn)

Efternavn

Telefon

Adresse

Dansk adresse
Udenlandsk adresse

Vejnavn

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

Kommune

Bankoplysninger

NemKonto
Udenlandsk bank

Kunstområde. Her skal du angive hvilket kunstnerisk
fagområde, du søger inden for.

Geografi. Her skal du angive i hvilken kommune, aktiviteten finder
sted.
Målgruppe:
Her skal du angive aktivitetens målgruppe
Hvis du har flere aktiviteter, skal du vælge den primære kommune.

Hvornår starter og slutter aktiviteten?
Startdato for aktiviteten

Slutdato for aktiviteten

Ansøgte beløb. Bemærk, at du maks. kan modtage 50.000 kr. i
støtte

Estimat for publikum til aktiviteten

DANMARK

Følgende bilag skal vedhæftes i ansøgningen. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.
Fil format: PDF og Excel. Bilag må ikke være i formaterne "Pages", "Zip" og "Jpg".

Bilag 1: Obligatorisk skabelon til projektbeskrivelse

Bilag 2: Obligatorisk skema over udgifter. Vi modtager kun det
obligatoriske skema i Excel-format og ikke i PDF

Bilag 3: CV på kunstner på maks. én side à 2400 anslag. Ved
aktiviteter med flere kunstnere, skal du vedhæfte forkortede CV'er
på maksimum en halv A4-side per deltager eller et samlet CV over
bandet/kunstnergruppen

Bilag 4:
A: Søger du som forening, offentlig eller selvejende
institution eller virksomhed, skal du vedhæfte et tilsagn, der
underskrives af den/ de deltagende kunstnere.
Tilsagnet skal underskrives af den/ de deltagende kunstner,
scannes ind og vedhæftes her
Du skal bruge dette tilsagn, som du henter her.
B: Søger du som kunster/kunstnergruppe skal du vedhæfte
følgende:
Dokumentation for, at de medvirkende kunstneres indtægter fra
deres professionelle kunstneriske virke har været på mindst
100.000 kr. i mindst ét af de seneste tre år (2017, 2018 og 2019).
Ved grupper og bands kan indtægten dokumenteres på baggrund af
gruppens/bandets CVR-nummer.
Vedhæft personlige skatteoplysninger og/eller godkendt
virksomhedsregnskab for mindst ét af de sidste tre år (2017, 2018
og 2019).
C: Søger du med CPR på vegne af dit band/ kunstnergruppe,
skal du vedhæfte erklæringer, der underskrives af alle
gruppens øvrige medlemmer.
Alle gruppens øvrige medlemmer skal hver især underskrive en
erklæring, der scannes ind og vedhæftes her:
Du skal bruge denne erklæring, som du henter her.

Bilag 5: Dokumentation for aftalen mellem foreningen,
institutionen eller virksomheden og den/ de deltagende kunstnere
m v. Du skal vedhæfte kontrakter, e-mails eller andet, der
dokumenterer jeres samarbejde. Vi modtager kun dokumentationen
i én PDF-fil.
Bilag 6: UDENLANDSK KONTO, BANKOPLYSNINGER
(kan kun benyttes, hvis du er fraflyttet Danmark og ikke har en
dansk NemKonto).
Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet
Danmark kan du få udbetalt en eventuel bevilling til en udenlandsk
konto. I de tilfælde skal du udfylde og vedhæfte
bankoplysningsskema for lande med IBAN eller
bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Tro- og love erklæring

*

Jeg erklærer hermed, at jeg lever op til alle krav for ordningen, herunder at jeg i ansøgningen har angivet korrekte oplysninger og at aktiviteten, der
søges støtte til, afholdes inden for rammer af restriktionerne for at forhindre spredningen af COVID-19.
Jeg er endvidere bekendt med, at det er strafbart at afgive en urigtig erklæring til en offentlig myndighed.
Underskriv med Nem-ID.

E-mail for indsendelse og kvittering
BEMÆRK: Hvis du ikke modtager en kvitteringsmail i din
indbakke, vil du normalt kunne finde den i dit spamfilter.

