Kunstneriske sommeraktiviteter 2021
I nedenstående felter udfyldes oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) og institutionen mv. Felter
markeret med * skal udfyldes.
Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CPR- eller
CVR-nummer.
OBS: Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler hele tilsagnsbeløbet til det ansøgende CPR/CVR-nummer.
Slots- og Kulturstyrelsen giver i henhold til skattekontrolloven Skattestyrelsen besked om udbetaling.
Herudover gør vi opmærksom på, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke vejleder i skattemæssige forhold.

Jeg søger som:

Kunstner (med CPR-nummer)
Kunstner, forening, institution, virksomhed mv. (med CVR-nummer)

CPR-nummer

Fornavn (inkl. mellemnavn)

Efternavn

Telefonnummer

Adresse

Dansk adresse
Udenlandsk adresse

Vejnavn

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

Kommune

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

Målgruppe: Her skal du angive aktivitetens målgruppe

Angiv titel på projekt
DANMARK
Redegør for aktivitet, der søges om tilskud til
(max 2400 tegn i alt)

Geografi. Her skal du angive i hvilken kommune, aktiviteten finder
Ansøgt beløb (skriv beløbet fra feltet "Samlet beregnet tilskud"
sted.
i budgetskabelonen.)
Hvis du har flere aktiviteter, skal du vælge den primære kommune.

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

Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske budgetskabelon (denne
skal vedhæftes som en Excel-fil)

Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske skabelon til
projektbeskrivelse
(denne skal vedhæftes som Word eller PDF)
CV. Maks 1-2 sider for hver kunstner. Vedhæftes som én samlet
fil
(denne skal vedhæftes som Word eller PDF)
Bemærk. Der skal være et CV per medvirkende kunstner.
Tro og love erklæring
Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at (sæt kryds):
- institutionen mv. er CVR-registeret inden d. 9 marts 2020 (hvis
relevant)
- kunstner er CVR-registreret inden d. 1. juni 2021 (hvis relevant)
- der er ikke søgt om tilskud fra andre coronahjælpepakker til de
samme omkostninger, der søges om tilskud til i denne pulje

*

- de oplysninger, der i øvrigt er afgivet i ansøgningen er korrekte

*

Jeg/vi har desuden læst, forstået og accepterer følgende vilkår og
betingelser:
- at tilskuddet skal anvendes i perioden 1. juli 2021 til 30.
september 2021. I modsat fald kan Slots- og Kulturstyrelsen
kræve det fulde tilskud tilbagebetalt.

*

- at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger,
herunder oplysninger om institutionen mv. og dennes ansatte, fra
Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang

*

oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af
ansøgningen.
Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig
myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf.
Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a, samt i forbindelse Covid19 hjælpepakker § 81d.

Videregivelse af oplysninger
Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i behandlingen af ansøgningen udveksle oplysninger i sagen med Erhvervsstyrelsen,
Skattestyrelsen eller andre myndigheder med henblik på kontrol, herunder oplysninger om CPR-numre. Ansøger du som
virksomhed vedrørende medarbejdere eller på vegne af enkeltpersoner i øvrigt, skal du orientere de pågældende
medarbejdere/enkeltpersoner om, at oplysninger om deres CPR-numre kan blive videregivet af Slots- og Kulturstyrelsen til
andre myndigheder.

E-mail for indsendelse og kvittering

