Ansøgningsskema til mikroprojektpuljen
I tilknytning til kulturLINK Femern Bælt
1.

Projekttitel:

2.

Dansk partner

Navn på organisation/institution/forening:

Kontaktperson:

Adresse:

Postnummer og by:

Telefonnummer:

CVR/CPR-nummer:

E-mail:

Evt. hjemmeside:

3.

Tysk partner

Navn på organisation/institution/forening:

Kontaktperson:

Adresse:

Postnummer og by:

Telefonnummer:

Evt. Faxnummer:

E-mail:

Evt. Hjemmeside:

Øvrige projektpartnere:
Projektpartner

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon/mail:

Projektpartner:

Kontaktperson:

Adresse

Telefon/mail:

4.

Baggrund for projektet:

5.

Målsætning for projektet:

6.

Beskrivelse af målgrupper

7.

Projektets formål og indhold

A) Opfyldelse af tildelingskriterier
Sæt X

Opfyldelse af tildelingskriterier
Projektet indebærer aktiviteter inden for det geografiske område, der er
defineret af KulturLINK-projektet
Projektet indebærer aktiviteter inden for mindst ét af følgende 6 temaområder;
billedkunst/skabende kunst, scenekunst, musik, litteratur, film/nye medier og
kulturarv
Projektet indebærer aktiviteter på begge sider af Femern Bælt
Projektet gennemføres ikke med et kommercielt sigte
Projektet modtager ikke anden EU-finansieret støtte
Projektet understøtter målene for KulturLINK Femern Bælt Interreg IVAprogrammet, herunder at fremme regional identitet/identiteter
(Dette beskrives nærmere i pkt. 7C)

B) Beskrivelse af projektets formål og indhold

C) Beskrivelse af medvirken til fremme af regional identitet/identiteter

D) Beskriv det forventede antal af besøgende/deltagere/publikummer og andre involverede

8.

Periode for gennemførelse af projektet:

Fra:

9.

Til:

Fremtidsperspektiver:

10. Påtænkt offentligheds- og PR arbejde i forbindelse med projektet:

11. Budget for det samlede projekt
Bemærk, at den danske partner ansøger om det samlede budget for projektet (dvs. den danske og tyske
partners samlede udgifter).
Udgifter:
Udgifter til materiale mm,
specificeres:
Udgifter til honorarer, specificeres:

Udgifter til transport, specificeres:

Øvrigt, specificeres:

Udgifter i alt:

Finansiering:
Tilskud søgt mikroprojektpuljen:

Evt. tilskud søgt andre (kilde
specificeres):
Tilskud fået (specificeres)

Egen indsats (specificeres):

Andre indtægter (f.eks. entreer,
medlemsbetaling, specificeres):
Indtægter i alt:

12. Andre projektrelevante informationer:

13. Projektsammenfatning på dansk og tysk – velegnet til offentliggørelse

14. Underskrift:

Sted og dato

Underskrift dansk partner

Sted og dato

Underskrift tysk partner

Udfyldte ansøgninger sendes pr. e-mail til kulturlink@naestved.dk senest 2. september 2013 kl. 12.00.

