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Ansøg: Kunst.dk

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Forfattercentrum
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)

Klik her for at gå til vejledning
med brug af CPR nummer

Forening, institution eller virksomhed (CVR)
NemKonto

Et evt. tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er
knyttet til det oplyste CPR-nummer eller CVR-nummer.

CVR-nummer

12345678

Link til CVR
Produktionsnummer

0123456789

Virksomhed/institution

Virksomhedsnavn - udfyldes automatisk vha. cvr nr.

Afdeling

Virksomhedsnavn - udfyldes automatisk vha. p-nummer.

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Jens

Kontaktperson, efternavn

Jensen

Telefon

xxxxxxxx

Adresse

Her kan du vælge
mellem CPR og CVR
nummer. Alt efter om du
søger som person eller
virksomhed /forening,
der har et CVR nr.
Dit CVR nr. finder du
ved at søge på:
https://datacvr.virk.dk/data/
Dit P nummer
(produktionsnummer)
finder du på samme side
som CVR nr. - klik på
firmanavnet og find
punktet: P enheder

Her skriver du hvem
af jer, der er
kontaktperson for Tinas
arrangement.
HUSK: at udfylde med
dit fulde navn og dit
telefonnummer.

Dansk adresse
Udenlandsk adresse

Vejnavn

Byvej 123

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

1234

Adresse, postnr. og
by følger CVR
nummeret og bliver
normalvis udfyldt
automatisk - ellers
udfyldes her
virksomhedens/
foreningens adresse.

Navnby

https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/ansoeg/?tx_lftilskudsbase_pi10%5BshowUid%5D=66
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Kommune

Ansøg: Kunst.dk

Ålborg

https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/ansoeg/?tx_lftilskudsbase_pi10%5BshowUid%5D=66

Her vælger du
virksomhedens/
foreningens kommune
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Dato for arrangement
Benyt datoformatet DD-MM-ÅÅÅÅ

Navn på forfatter(e) og sted, f.eks. Jens

Ansøg: Kunst.dk

03-05-2018

Her vælger du den dato, hvor Tinas arrangement
skal afholdes

Tina M.-L. Campbell hos >>din forening<<

Jensen på bibliotektet
Adresse for arrangement og
oplysninger om forfatter(ne)
1. Forfatterens to seneste værker inkl.
forlag

Byvej 12, 1234 By
1.
'Mælkebøttebarn i blomst’ i papirform: ISBN13:9788740900507 Forlag: Tina M.-L. Campbell

2. Hvilket værk forfatteren
præsenterer

'Mælkebøttebarn i blomst ebog: ISBN13:9788799691708 Forlag: Tina M.-L. Campbell
2.
Der læses op fra: 'Mælkebøttebarn i blomst’ i
papirform: ISBN-13:9788740900507 Forlag: Tina M.-L.
Campbell

Her skriver du Tina
M.-L. Campbell
efterfulgt af stedet for
Tinas foredrag ex.
biblioteket,
Vendsyssel Teater el. lign.
Her skriver du
adressen for
arrangementet samt
udfylder skemaet som vist
med de titler, Tina har
skrevet under pkt. 1.
Under pkt. 2 skriver du
hvilken bog, Tina læser op
fra - som oftest er det
Tinas danske bog, som det
står skrevet her v. pkt. 2.

Kommune - hvor arrangementet foregår

Søger du til arrangementet som
ansat i Københavns Kommune?

højskoler, aftenskoler o.lign.
Uddannelsesinstitutioner bedes
redegøre for, at arrangementet ikke er
en del af institutionens normale virke

Her vælger du den kommune Tinas
foredrag/oplæg skal afholdes i

Ålborg

Nej

Ja

Der skal kun krydses ' ja ' - Hvis du er
ansat i Københavns Kommune

Her skriver skoler og
uddannelsesinstitutioner og redegør for, at
Tinas foredrag/oplæg ikke er en del af
skolens normale undervisning eller virke.

eller program (maks. 500 tegn).

Andre foreninger og virksomheder - undlader
at udfylde dette punkt.

https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/ansoeg/?tx_lftilskudsbase_pi10%5BshowUid%5D=66
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Følgende dokumenter skal vedhæftes, hvis du søger om støtte til ’Mød forfatteren på universitetet’.
Dokumenterne må højst fylde 15 MB i alt.

Bilag med mere vedhæftes KUN
hvis du søger støtte til: 'Mød forfatteren
på universitetet'.

Projektbeskrivelse

Budget

- Ellers vedhæftes intet.

Afkryds nedenstående og indsend ansøgningsskema

HUSK at sætte flueben

Ved markering erklærer ansøger, at kriterier for støtte er opfyldt.

her
Her skriver du din egen
mailadresse

E-mail for indsendelse og kvittering

Herefter indsendes ansøgningsskemaet

https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/ansoeg/?tx_lftilskudsbase_pi10%5BshowUid%5D=66
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UDFYLDES SKEMAET med CPR nummer
ser skemaet lidt anderledes ud og skemaet skal udfyldes med dit cpr.nr, navn, adresse, postnr. og by.
Som det ses herunder:

https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/ansoeg/?tx_lftilskudsbase_pi10%5BshowUid%5D=66
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https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/ansoeg/?tx_lftilskudsbase_pi10%5BshowUid%5D=66
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Herefter indsendes ansøgningsskemaet

https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/ansoeg/?tx_lftilskudsbase_pi10%5BshowUid%5D=66
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