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Ansøgningsskema til Fanø Kommunens Kulturpuljer

Puljerne kan søges til formål indenfor kultur- og fritidspolitikken, der findes på https://www.fanoe.dk/borger/kultur-ogfritid/tilskudsmuligheder
Bemærk: Alle oplysninger i ansøgningsskemaet skal venligst udfyldes.
Retningslinjerne og ansøgningsskemaet til Kulturpuljerne kan løbende blive justeret. Benyt derfor altid det skema, som
ligger på hjemmesiden på ansøgningstidspunktet.
I tråd med Fanø Kommunes digitaliseringsstrategi modtager vi helst ansøgningen, med evt. bilag, vedhæftet en mail til
raadhuset@fanoe.dk

Oplysninger om ansøger
Initiativtager/gruppe/forening:
Kontaktperson:
Adresse:
Tlf. nr.:

E-mail:

CVR nr.:____________________________________________________
Husk CVR.nr:

For at kunne få udbetalt tilskud/underskudgaranti fra Kulturpuljerne skal du oplyse foreningens CVR.nr., som skal være tilknyttet en NEM-konto. Der
udbetales ikke tilskud eller underskudsgaranti til privatpersoner/cpr.nr.

Opret CVR.nr:

På linket nedenfor kan du hurtigt og let få oprettet et CVR-nr. Her kan du bl.a. læse, at systemet er til såkaldt frivillige foreninger, det vil sige foreninger,
som har brug for at lade sig registrere, fx fordi de skal bruge et CVR-nr. til oprettelse af en NEM-konto til modtagelse af tilskud fra kommunen. Opret et
CVR.NR på: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Frivillige_foreninger (eksternt link)

Detaljeret beskrivelse af arrangement/projekt/aktivitet:

Du skal huske at beskrive formål, indhold og evt. dato for afholdelse, samt hvad det konkret er der søges
tilskud/underskudsgaranti til. Beskriv også gerne, hvorledes aktiviteten er med til at støtte op om Fanø Kommunes Kulturog fritidspolitik.

Detaljeret budget i Kr. (kan evt. vedlægges som bilag):
(Udgifter)
Forventet antal besøgende/brugere:

(Museer og øvrige faste/tilbagevendende udstillinger bedes angive antal besøgende i det
forgangne år)

Foreningens formue/indestående/Kontantbeholdning(kr.):

Kopi af det seneste årsregnskab og kontoudtog vedlægges desuden som bilag

Der søges om:

(Indtægter)
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Tilskud på (kr.):
Underskudsgaranti på (kr.):
Teknisk/praktisk/administrativ bistand (uddyb):
Oplys også konkret, hvad det er der søges tilskud eller underskudsgaranti til i forbindelse med arrangementet/projektet? –
jf. retningslinjerne for Kulturpuljen og puljen til selvejende private museer.

Har foreningen tidligere ansøgt om støtte fra Fanø Kommunes kulturmidler:
Ja
Nej
Hvis ja, hvilke(t) år?:
Fortæl, hvorledes tidligere tilskud er blevet anvendt samt hvilke effekter/resultater tilskuddet har
været med til sikre:
Er der søgt, eller planlægges der at søge om støtte fra andre kommunale (herunder kulturelt
Samråd), regionale, nationale og øvrige puljer og fonde : Ja
Nej
Hvis ja, angiv fra hvilke(n) pulje(r), beløbsstørrelse samt om tilskuddet er opnået:
Ansøgers underskrift:
Dato:
Behandling af oplysninger

Underskrift:

Ansøger er bekendt med, at det er en betingelse for støtte fra Kulturudvalgets puljer, at det af trykte materialer,
hjemmesider mv. tydeligt fremgår, at der er givet støtte til aktiviteterne fra Fanø Kommune.
Logo kan rekvireres ved henvendelse til Fanø Kommune.
Ansøger har læst og er bekendt med retningslinjerne for Kulturpuljen.
Med min underskrift bekræfter jeg ligeledes, at jeg er:





Indforstået med, at de personoplysninger, som jeg indtaster i skemaet, bliver behandlet af Fanø kommunes
forvaltning og politiske udvalg
Indforstået med, at oplysningerne offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling
Gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet via deres
hjemmeside, telefonnummer: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.
Indforstået med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke til behandling af og videregivelse af mine
oplysninger, men at dette betyder, at jeg ikke kan modtage tilskud fra kulturpuljen

Husk at vedlægge:




Foreningens vedtægter:
Kopi af vedtægter vedlægges som bilag (NB: såfremt nyeste version af godkendte vedtægter ikke
tidligere er fremsendt)
Budget for de aktiviteter, der søges tilskud til
Såfremt det ikke tydeligt fremgår af ovenstående
Regnskab for det senest afsluttede regnskabsår

Har du brug for hjælp i forbindelse med ansøgningen kan du kontakte Fanø Kommunes kulturafdeling

