Ansøgningsskema til puljen
Kulbanefællesskaber
Gem filen før du udfylder formularen
Du skal downloade filen og gemme den på din pc, inden du begynder at udfylde den. Ellers har du
ikke mulighed for at gemme eller printe det, du udfylder i dokumentet.
Om puljen
Kulbanefællesskaber er en pulje, som primært er rettet mod beboere, foreninger og
organisationer i eller med tilknytning til Kulbanekvarteret.
Fokus for puljen er sociale og kulturelle initiativer, som er forankret i Kulbanekvarteret og som
involverer, engagerer og inspirerer kvarterets beboere.
Læs mere om ansøgningskriterier for Kulbanefællesskaber
Puljens størrelse
800.000 kr., som uddeles i perioden 2017 – 2021.
Ansøgningsfrist
Der er løbende ansøgningsfrist. Der må påberegnes 1 måneds behandlingstid.
Kontakt
Har du spørgsmål til puljen? Kontakt projektleder Mille Holm på mail: gb8n@kk.dk eller
tlf: 24 47 98 59.
Baggrundsoplysninger
Projekttitel:

Ansøgernavn:

Evt. navn på forening/organisation/virksomhed:

Adresse:

Telefonnummer:

E-mailadresse:

Evt. CVR-nummer:

Om projektet
Kort beskrivelse af projektet (Max 200 ord)

Hvor skal projektet foregå:

Hvad er projektets formål:
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Hvilke målgrupper ønsker du/I skal deltage til projektet:

Hvilke aktiviteter består projektet af:

Hvornår skal projektet finde sted:

Hvordan vil du/I fortælle andre om projektet (f. eks. facebook, billeder, video, plakater, artikler
osv.):

Evt. samarbejdspartnere og deres opgaver:

Hvordan dokumenteres projektet – foto/video/tekst osv.:
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Økonomi
Hvilket beløb vil du/I ansøge om inkl. moms?

Er du/I momsregisteret?
Ja
Nej
Søger du/I støtte fra andre?
Ja
Nej
Har du/I allerede fået bevilget støtte fra andre?
Ja
Nej
Koster det noget at deltage i projektet:
Ja
Nej
Evt. egenfinansiering/frivilligtimer:

Jeg har vedhæftet udfyldt og vedhæftet Områdefornyelsen Kulbanekvarterets budgetskema
Jeg er indforstået med at jeg senest en måned efter projektet er gennemført, skal udfylde
og indsende Områdefornyelsen Kulbanekvarterets evalueringsskema
Jeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme oplysninger som f.eks. cprnummer
Når skemaet er udfyldt skal du sende det til kulbanekvarteret@tmf.kk.dk
OBS Husk evt. at vedhæfte budget og andre relevante dokumenter (fx uddybende
projektbeskrivelse) i mailen, du sender.
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