Europa-Nævnet Pulje C
Felter markeret med * skal udfyldes.
Vær opmærksom på, at online forbindelsen til skemaet afbrydes efter 15 minutter.

Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig).
Vælg CPR-nummer eller CVR-nummer og indtast derefter de resterende oplysninger.
Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CPR- eller CVR-nr.

Hvordan ansøger du?

Person (CPR)
Forening, institution eller virksomhed (CVR)

CPR-nummer

Fornavn (inkl. mellemnavn)

Efternavn

Telefon

Adresse

Dansk adresse
Udenlandsk adresse

Vejnavn

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

Kommune

Angiv aktivitetstype

Projektets titel

Projektets startdato

Projektets slutdato

Kort resumé af projektet indeholdende
informationer om målgruppe,
samarbejdspartner, spredningseffekt
(maks. 500 karakterer)

Projektbeskrivelse
(maks. 2000 karakterer)

Konkrete aktivitetsmål
(maks. 500 karakterer)

Er der etableret samarbejder i forbindelse med
det ansøgte projekt?
Hvis ja, anfør venligst samarbejdspartnere.

Er produktet/aktiviteten offentligt
tilgængeligt og gratis?

Hvor i landet foregår aktiviteten?

Ansøgt beløb

Samlet budget

Ja

Nej

Ved ansøgning TYPE C1 + evt. TYPE C5 udfyldes felterne 1 og 2

1. Her oplyses antal arrangementer og hvor dette/disse
afholdes.
Yderligere oplyses dato for afholdelsen, målgrupper samt
forventet deltagerantal.
Navn(e) på evt. oplægsholder(e), debattør(er) bedes ligeledes
oplyst.

2. Hvorledes markedsføres arrangementet?

Ved ansøgning TYPE C2 + evt. TYPE C5 udfyldes felterne 3, 4 og 5

3. Angiv her, hvor mange programmer, der produceres
herunder varighed af programmerne

Aktivitets- og tidsplan
4. Herunder udsendelsesplan og platforme. Her oplyses på
hvilke(n) TV-station(er), programmet vises samt sendetidspunkter
og om programmet er tilgængeligt på internettet. (webadresse
oplyses)

5. Deltagere i programmerne (oplægsholdere/debattører mv.)

Ved ansøgning TYPE C3 + evt. TYPE C5 udfyldes felt 7

7. Hvordan udbredes kendskabet til hjemmesiden / appen?

Ved ansøgning TYPE C4 og evt. TYPE C5 udfyldes felt 8

8. Oplysningsmaterialer/bøger mv.: Her bedes oplyst
forventet oplag, distribution. Yderligere bedes oplyst,
hvordan der skabes opmærksomhed om materialet.

Udgifter
Budget (i kroner)
Lønudgifter, egne medarbejdere

Overhead

Honorar til ekstern konsulent, journalist, fotograf,
skribent mv.

Materialer

Studieleje, lokaleleje til arrangementer o.l.
(kun udgifter med reel faktura)

Revision (kun tilskud over 100.000 kr.)

Rejseudgifter, oplægsholdere mv.

Rejseudgifter i øvrigt (ej studie- og researchrejser,
som ikke er produktion)

Honorar til oplægsholder

Forplejning til arrangementer

Redigering, kopiering (ikke egne medarbejdere)

Design og layout (ikke egne medarbejdere)

Tryk

Øvrige produktionsomkostninger

Distribution, porto mv.

IT og Web

Markedsføring, annoncering mv.

Udgifter i alt

Indtægter. Egen- og/eller medfinansiering.

Ansøgt (i kroner)

Ansøgt ekstern medfinansiering udgør i alt (i kroner)

Der er bevilget ekstern medfinansiering fra:

Bevilget ekstern medfinansiering udgør i alt (i kroner)

Egenfinansiering udgør i alt (i kroner)

Indgår værdien af timeforbrug (frivillig eller lønnet arbejdskraft) i egenfinansieringen, skal beløbet specificeres
her:
Antal timer for frivillige
Sats for frivillige (max. 120
kr.)

Antal timer for lønnet arbejdskraft
Sats for lønnet arbejdskraft

Hvilke omkostninger indgår i overhead?

Der er øvrige indtægter fra:

Indtægter i øvrigt udgør i alt (i kroner)

Finansiering og indtægter ialt (i kroner)

Har ansøger tidligere fået tilskud fra EuropaNævnet?

Ja

Nej

Blev du/I opmærksom på ansøgningsrunden
via Europa-Nævnets facebook-side?

Ja

Nej

Blev du/I opmærksom på ansøgningsrunden
via andre sociale medier?

Ja

Nej

Bemærkning (max 255 tegn)

Ansøgers hjemmesideadresse

E-mail til brug for kvittering for
ansøgning samt fremtidig kontakt vedr.
ansøgningen

