Midlertidig kompensationsordning for særligt sæsonafhængige kunstnere
Felter markeret med * skal udfyldes.
Udfyld CPR-nummer og indtast derefter de resterende oplysninger. En eventuel bevilling vil blive
overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CPR-nummer.
Bemærk, at du kun kan søge, hvis du har et dansk CPR-nummer.

CPR-nummer

Fornavn (inkl. mellemnavn)

Efternavn

Telefon

Adresse

Dansk adresse
Udenlandsk adresse

Vejnavn

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

Kommune

Bankoplysninger

NemKonto

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

Angiv dit bopælsland og, hvis du bor i Danmark, din bopælskommune. Vi bruger oplysningen til at lave statistisk over, hvor ansøgere
er geografisk placeret.

Bopælsland

Du kan søge om støtte for én af to perioder: 1. maj – 31. juli 2020 eller 1. juni – 31. august 2020.
Jeg søger støtte for perioden:

Hvis du har søgt støtte fra ”Midlertidig kunststøtteordning for
kunstnere med kombinationsindkomster”, skal du oplyse dit
sagsnummer her. Du finder dit sagsnummer i dit svarbrev (fx
HJKUNST.2020-9560):

Har du modtaget støtte fra Erhvervsstyrelsens
kompensationsordninger:

Her skal du angive, hvilket beløb du søger i denne ordning.
Bemærk, at du maks. kan modtage 111.000 kr. for den søgte
periode:

-

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".
OBS: Har du søgt om støtte fra ”Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster” kan du genbruge dokumenterne fra
din ansøgning i bilag 1 og 2.

Bilag 1: CV (maks. én side à 2400 anslag)

Bilag 2: Dokumentation for, at du har haft en årlig indtægt på
mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. fra dit professionelle
kunstneriske virke i minimum ét af årene 2017, 2018 eller 2019.
Her anvendes både A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud
fra selvstændig virksomhed.
Du skal vise, at dine indtægter kommer fra dit kunstneriske virke,
og det er derfor ikke tilstrækkeligt kun at indsende en
årsopgørelse. Du skal også vedhæfte dine personlige
skatteoplysninger, som du finder på skat.dk. Læs vores guide til
hvordan du finder dine personlige skatteoplysninger.

Bilag 3: Dokumentation for, at du har haft en månedlig indtægt i dit
valgte referenceår på minimum 50 % mere i perioden 1. maj - 31.
juli eller 1. juni - 31. august end din gennemsnitlige månedlige
indtægt i referenceåret. Du dokumenterer dette ved både at
indsende din årsopgørelse og personlige skatteoplysninger fra dit
referenceår.
Du skal vise, at dine indtægter kommer fra dit kunstneriske virke,
og det er derfor ikke tilstrækkeligt kun at indsende en
årsopgørelse. Du skal også vedhæfte dine personlige
skatteoplysninger, som du finder på skat.dk. Læs vores guide til
hvordan du finder dine personlige skatteoplysninger.
Bemærk, at du skal vælge et referenceår for perioden 1. maj – 31.
juli eller 1. juni – 31. august i enten 2017, 2018 eller 2019.
Bilag 4: Dokumentation for aflyste eller udskudte arrangementer
som følge af Covid-19/forsamlingsforbuddet. Vedhæft kontrakter
og skriftlige aftaler, der dokumenterer, at arrangementerne i den
valgte periode, er blevet aflyst eller udskudt efter den 6. april 2020
grundet Covid-19/ forsamlingsforbuddet. Kontrakterne og de
skriftlige aftaler skal være indgået inden den 6. april 2020.
Bemærk, at arrangementerne skal være kompenserede eller
kompensationsberettigede i arrangementsordningen. Læs mere om
arrangementsordningen her.

Bilag 5: Obligatorisk indtægtsskema, hvor du viser, at du er
sæsonafhængig kunstner og indtaster dine tabte indtægter i den
ansøgte periode. Bemærk, at du kun skal udfylde de gule felter i
skemaet.

Bilag 6: Hvis du har søgt om støtte fra andre ordninger i
Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsen, skal du
vedhæfte tilsagns- eller afslagsbrevene her:

Eventuelle bemærkninger til din ansøgning
(maks. 500 tegn)

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 om min årsindtægt og
overholder Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af
traktatens artikel 107 og 108 på de minimis-støtte.
Jeg erklærer hermed, at jeg er sæsonafhængig kunstner og ikke har fået godtgjort den indtægtsnedgang, som jeg søger støtte til, ved
forsikringsdækning eller anden kompensation. Ydermere har jeg ikke modtaget offentlige ydelser f.eks. i form af dagpenge, i den periode, hvor jeg
søger om støtte for tabt indtægt.
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.

