Kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv. der IKKE har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsens ordninger for sæsonafhængige selvstændige,
kunstnere mv.
Felter markeret med * skal udfyldes.

Vælg CPR-nummer, hvis du søger som sæsonafhængig kunstner, freelancer med B-indkomst eller
freelancer med A- og B-indkomst. Vælg CVR-nummer, hvis du søger som selvstændig med
CVR-nummer. En eventuel bevilling vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne
CPR-nummer eller CVR-nummer.

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

Hvilken profil søger du med?

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

Angiv dato for de tidligst afholdte produktionsomkostninger,
som der søges kompensation for i denne ansøgning

Angiv hvor meget du søger om i kompensation for
produktionsomkostninger. Bemærk, at kompensationen skal
udgøre minimum 10.000 kr., og at du max. kan få
kompenseret op til 60% af dine produktionsomkostninger. Du
finder beløbet i det obligatoriske skema over
produktionsomkostninger.

På denne side skal du vedhæfte alle de påkrævede bilag. Du skal være opmærksom på, at der er forskellige bilagskrav alt efter hvilken profil
du søger med. I ansøgningsvejledningen under ”Hvad skal ansøgningen indeholde?” finder du dokumentationsvejledninger for hver af de fire
profiler, som du kan søge om støtte med: professionel kunstner med CPR-nummer, selvstændig med CVR-nummer, freelancer med
B-indkomst eller freelancer med A- og B-indkomst.
Nedenstående bilag skal vedhæftes i ansøgningen. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.
Filformat: PDF og Excel. Bilag må ikke være i formaterne Pages, ZIP og JPG.
OBS: Hvis du allerede har modtaget støtte fra ordningen ”Kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.” i
Erhvervsstyrelsen eller ”Midlertidig kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere”, skal du i stedet søge ordningen via denne
side, hvor du vedhæfter dit bevillingsbrev.

Bilag 1: Obligatorisk skema over produktionsomkostninger

Bilag 2: Dokumentation for produktionsomkostningerne og evt.
lønomkostninger afholdt inden den 6. april 2020. Dokumentation
kan være kontrakter, fakturaer eller lignende.
Du skal vedhæfte dokumentationen i én samlet PDF-fil.

Bilag 3: Dokumentation for arrangementet/aftalen og dennes
aflysning, væsentlige ændring eller udskydelse.
I dokumentationen skal det fremgå tydeligt, at aftalen med
arrangementet/arrangementerne, som produktionsomkostningerne
knytter sig til, er indgået inden 6. april 2020. Det skal derudover
fremgå, at arrangementet/arrangementerne er aflyst, væsentligt
ændret eller udskudt som følge af COVID-19.
Du skal vedhæfte dokumentationen i én samlet PDF-fil.

Bilag 4: Revisorerklæring.
Hvis du søger om dækning af produktionsomkostninger på mere
end 100.000 kr., skal ansøgningen påtegnes af en revisor. Du skal
vedhæfte en revisorerklæring med en revisoropgørelse over
produktionsomkostningerne. Derudover skal du vedhæfte
fakturaen for revisorpåtegningen.

OBS! Bilag 5-9 vedrører opfyldelse af krav til ordningen ”Kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.” i
Erhvervsstyrelsen eller ”Midlertidig kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere”.

Bilag 5: Skema for berettigelse af sæsonbetonet virksomhed. Du
finder skemaet i den dokumentationsvejledning, der passer til din
profil, via ansøgningsvejledningen under afsnittet ”Hvad skal
ansøgningen indeholde?” .

Bilag 6: Dokumentation for tabt sæsonbetonet
virksomhedsomsætning/B-indkomst/A- og B-indkomst/kunstnerisk
indtægt i 2020. Vedhæft dokumentation for den indkomsttype, der
passer til den profil du søger med.
Dokumentationen kan være kontrakter, aftaler eller lignende,
hvoraf det fremgår at aftalen er indgået inden 6. april 2020 og
efterfølgende aflyst eller udskudt som følge af COVID-19.
Du skal vedhæfte dokumentationen i én samlet PDF-fil.

Bilag 7: Dokumentation for indkomstforhold i 2019 (for kunstnere
med CPR: 2017, 2018 eller 2019).
Du finder en udspecificering af dokumentationskravet for bilag 7 i
den dokumentationsvejledning, der passer til din profil, som findes
via ansøgningsvejledningen under afsnittet ”Hvad skal ansøgningen
indeholde?” .

Bilag 8: Dokumentation for sæsonafhængighed i 2019 (for kunstnere
med CPR: 2017, 2018 eller 2019).
Du finder en udspecificering af dokumentationskravet for bilag 7 i
den dokumentationsvejledning, der passer til din profil, som findes
via ansøgningsvejledningen under afsnittet ”Hvad skal ansøgningen
indeholde?” .

Bilag 9: For professionel kunstner med CPR:
Kunstnerens CV på max. 2.400 anslag. (obligatorisk for professionel
kunstner med CPR-nummer)
For selvstændig med CVR, freelancer med B-indkomst eller
freelancer med A- og B-indkomst: Særlige omstændigheder for
tidligere omsætning og valg af referenceår.

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 ikke har fået godtgjort de produktionsomkostninger, som jeg søger
kompensation for, ved forsikringsdækning, offentlig støtte, anden statslig kompensation eller har fået dækket produktionsomkostningerne gennem
øvrige indtægter, f.eks. fra alternativ udnyttelse af produktet/ydelsen/servicen, som produktionsomkostningerne er afholdt til.
Jeg er endvidere bekendt med, at det er strafbart at afgive en urigtig erklæring til en offentlig myndighed.

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.

Underskriv med NemID.

