Projektansökan

rier

Omgången öppnar 20 augusti klockan 08.00 och stänger 10 september klockan 23.59. Observera att ansökan inte kan kompletteras efter att ansökningsomgången har
stängt.
Vi kan inte garantera support efter klockan 12.00 sista ansökningsdagen. Ansök därför i god tid.
Tips: Klicka på knappen spara till höger för att spara ett utkast av ansökan. Samtliga fält markerade med * är obligatoriska.

sökan

nska

an utan att
nska

SÖKANDE ORGANISATION/PROJEKTÄGARE

pe

l

Projektnamn

En projektägare är en juridisk person, eller fysisk person med F-skattesedel, och den som är mottagare för eventuellt bidrag. Projektägaren ansvarar för att projektet
genomförs enligt ansökan samt enligt Musikverkets villkor för utbetalning av beviljat projektbidrag.
Obs! Projektägaren måste vara samma som firmatecknaren. Faktureringsföretag godkänns inte som bidragsmottagare.

Namn/organisation *
Den som kommer att vara mottagare av
eventuellt bidrag.

em

Organisationsnummer *
10 siffror, ett bindestreck, inga mellanrum

(välj alternativ)



Ex

Företagsform *



Firmatecknare *

Bankgiro/plusgiro *

8 siffror, ett bindestreck, inga mellanrum

Postnr *

Postadress *

Postort *

Län *

Telefon *

E-post *

Webbplats

Hur fick ni reda på denna
ansökningsomgång?



Har ni fått stöd av Musikverket



tidigare? *

Om ja, för vilket/vilka projekt?



Antal tecken kvar: 100

KONTAKTPERSON
Namn *
E-post *

l

Telefon *

Jag har rätt att företräda sökande
organisation/projektägare *

SAMARBETSPARTER
Samtliga projekt måste ha minst en samarbetspart.

pe

Roll i projektet *
T. ex. Projektledare

Samarbetsparten ska bidra till projektet i form av arbetsinsats, finansiering och/eller kompetens.

em

En samarbetspart kan till exempel vara en enskild musiker, en organisation, en institution eller en kommun. En statlig bidragsgivare räknas inte som samarbetspart.
Bifoga gärna en avsiktsförklaring eller avtal (.pdf)

OBS! Spara ansökan efter varje uppladdad fil, annars syns den inte i formuläret.

Samarbetspart nr 1:

Namn/organisation *

Kontaktperson *

Ex

Län *



E-post *

Telefon *

Telefonnumret får inte innehålla bindestreck
eller mellanrum.

Webbadress

Beskriv samarbetspartens insats i

projektet *



Antal tecken kvar: 500

Samarbetspart nr 2:
Namn/organisation

Kontaktperson

Län



E-post

Telefon
Telefonnumret får inte innehålla bindestreck
eller mellanrum.

Webbadress

Övrigt om samarbetspart



l



Om ni har fler än två samarbetspartner, beskriv i projektbeskrivning.

pe

Antal tecken kvar: 500

Angivna samarbetsparter kommer att få ett bekräftelsemail på att ansökan har skickats in.

PROJEKTINFORMATION

Projektet kan tidigast starta 31 oktober 2018 och avslutas senast 31 oktober 2019

em

Projektet beräknas starta *
Projektet beräknas sluta *

Sökt summa i SEK *

Max 1 miljon. Om projektet beviljas 300 000 kronor eller mer i bidrag krävs intyg på projektets räkenskaper från auktoriserad revisor i samband med redovisningen.

Sammanfattning av projektet *




Projektbeskrivning *

Antal tecken kvar: 250



Ex



Projektdeltagare med konstnärlig

funktion ange gärna i punktform,
namn och roll: *

På vilket sätt kommer projektet att
möta en publik? *

Hur ska ni marknadsföra projektet? *

Antal tecken kvar: 2500



Antal tecken kvar: 1000



Antal tecken kvar: 1000



Antal tecken kvar: 1000

Har ni en plan för hur projektet ska
fortsätta efter avslutad period, om ja
beskriv planen: *




Antal tecken kvar: 1000

Är barn och unga en prioriterad



målgrupp för projektet? Om ja, beskriv



hur ni ska arbeta nedan. *

Antal tecken kvar: 500

Musikverket vill säkerställa att projekt



som beviljas medel eftersträvar allas



lika rättigheter och möjligheter samt
en god arbetsmiljö. Har ni en plan för
att motverka kränkningar och sexuella
trakasserier inom ramen för
projektet? Om ja, beskriv hur ni
planerar att implementera den

l

nedan. *

BUDGET
Kostnader och intäkter måste överensstämma
Ange totala belopp, inkl. ev. skatter, sociala avgifter och moms:

KOSTNADER
SPECIFICERA
Gager/löner/arvoden
till medverkande,
ange antal och
tillfällen (se
Musikerförbundets
minimitariff)

pe

Antal tecken kvar: 500

SEK

*

Övriga arvoden/löner

0

*

Produktionskostnader
(t.ex. hyra av teknik)

0

*

Marknadsföring/PR

0

*

Resor

0

*

Logi

0

*

Dokumentation

0

*

Hyra av lokal

0

*

Övrigt

0

*

Övrigt

0

*

Övrigt

0

*

Ex

em

0

SUMMA 0

FINANSIERING SPECIFICERA

SEK

Sökt

Sökt bidrag
Musikverket

0

Övrigt statligt
bidrag

0

*

Övrigt statligt
bidrag

0

*

Regionalt bidrag

0

*

Beviljat

Kommunala
bidrag

*

Egen insats

0

*

Samarbetspartners
insats

0

*

Biljettintäkter

0

*

Sponsring

0

*

Övriga bidrag

0

*

l

SUMMA 0

pe

ÖVRIGT
Totalt antal personer som är med i utförande av projektet
Kvinnor * 0

Män * 0

Annat 0

Varav personer som ingår i projektledningsgruppen
Kvinnor * 0

em

(personer som fattar
ekonomiska
och konstnärliga beslut i
projektet)

Män * 0

Annat 0

Varav antal personer med konstnärlig roll i projektet

(T.ex. musiker, artister,
dansare)

Kvinnor * 0

Män * 0

Ex

Annat 0

Varav antal personer med konstnärlig ledarroll i projektet
Kvinnor *

Män *

Annat

Huvudsaklig målgrupp projektet vänder sig till *
Vuxen

Ungdom 20-25 år

Ungdom 13-19 år

Barn 0-12 år

Annan målgrupp

Beskriv annan målgrupp

Var sker huvuddelen av projektet?
Län *



Land *



Övrig information



pe



l

Övrig information om projektet

Antal tecken kvar: 1000

FILER

em

Endast ansökningar via detta ansökningsformulär
Ansökan om projektbidrag görs via Musikverkets e-tjänst och ska vara Musikverket tillhanda senast klockan 23.59 sista ansökningsdagen. Vi kan inte garantera
support efter klockan 12.00 sista ansökningsdagen. Ansök därför i god tid.
Observera att ansökan inklusive obligatoriska bilagor, länkar och övriga filer endast kan skickas in via detta ansökningsformulär.
Ansökningar som inte är kompletta när ansökningsomgången gått ut kommer att avvisas.

Jag har läst ansökningskriterierna, villkoren för bidragen samt tagit del av informationen om behandling av personuppgifter på
Musikverket.se

Förhandsgranska

Ex

Spara din ansökan

Skicka ansökan utan att förhandsgranska

