Instruktion för ifyllande av blankett KN1001-2019

ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG
KULTUR
Enligt ”Regler och anvisningar för Sametingets kulturnämnds bidragsgivning”, behandlas
ansökan av kulturnämnden först när rätt ifylld blankett med fullständiga uppgifter har
inkommit till Sametinget (4.2.2.)
Det är viktigt att sökande går igenom ansökningsblanketten ordentligt och fyller i eller
bifogar alla de efterfrågade uppgifterna innan den skickas in.

Förtydliganden:
Sökande (sid. 1)
Ange vem som ansöker om projektbidrag. Till adressen som anges skickas eventuell begäran
om komplettering samt beslutsmeddelande. Det är viktigt att fylla i e-postadress för att
handläggaren snabbt ska kunna nå sökande.

Verksamhet (sid. 1)
Ange vilken typ av verksamhet projektet avser genom att kryssa i de svarsalternativ som
passar. Om alternativet Annat kryssas i, ange vilken typ av verksamhet.

Bidrag som söks (sid. 1)
Ange sökt summa i svenska kronor.

Projektets namn (sid. 1)
Ange projektets namn. Namnet används även i handläggningen av ärendet, exempelvis i
kulturnämndens ärendelista samt i protokollet.

Budget (sid. 2)
Redogör för projektets budget. Budgeten kan även redovisas i bifogad bilaga. Summorna ska
anges i svenska kronor. Viktigt att tänka på: Budgeten ligger till grund för kulturnämndens
beslut. Ifall projektet beviljas bidrag ska det sedan redovisas enligt budgeten i ansökan.

Intäkter
Ange sökt summa från Sametingets kulturnämnd samt sökta och beviljade bidrag från andra
finansiärer. Namnge andra finansiärer. Ange även biljettintäkter eller andra intäkter.

Kostnader
Det är viktigt att kostnader specificeras så långt det är möjligt. Ange de kostnader som är
aktuella för just Ert projekt. Bifoga om möjligt offerter eller kostnadsförslag för kostnaderna.
Om ansökt belopp överstiger 5 prisbasbelopp: ange beräknad kostnad för revisorsintyg
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upprättat av auktoriserad eller godkänd revisor samt bifoga offert för kostnaden.
För prisbasbelopp, se SCB:s hemsida: www.scb.se.

Beräknat resultat
Här redovisas intäkter minus kostnader = budgeterat resultat.

Projektbeskrivning (sid. 3)
Beskriv projektets syfte, genomförande och resultat. För en mer detaljerad beskrivning kan
bilaga bifogas.

Projektets målgrupp (sid. 3)
Ange projektets målgrupp. Det är viktigt för kulturnämndens behandling av ansökan.

Beräknat antal deltagare/ besökare (sid. 3)
Ange det uppskattade antalet deltagare/ besökare som projektet kommer att nå. Fyll i hur
många procent respektive ålderskategori kommer att utgöra.

Projektets startdatum och slutdatum (sid. 3)
Ange projektets startdatum och slutdatum. Viktigt: Fundera noga igenom hur länge Ni
uppskattar att projektet kommer att pågå. Informationen är viktig för bedömningen av när
det slutförda projektet ska redovisas.

Jämställdhet (sid. 4)
Ange antalet personer som arbetar i projektet uppdelat i kvinnor och män. Beskriv också hur
Ni arbetar med jämställdhetsfrågor i projektet. Bifoga om möjligt jämställdhetsplan.

Samisk språkutveckling (sid 4)
Beskriv hur Ni genom projektet arbetar med den samiska språkutvecklingen.

Sökandes underskrift (sid. 4)
Ansökan måste undertecknas för att vara fullständig. Genom underskriften intygar Ni att
uppgifterna helt och hållet stämmer överens med verkliga förhållanden.

Viktigt att tänka på redan vid ansökan
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Om projektet förändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan
ska Sametingets kulturnämnd underrättas (6.1, Regler och anvisningar för
Sametingets kulturnämnds bidragsgivning).
Om väsentliga förändringar av projektet genomförs utan samråd med Samtingets
kulturnämnd kan hela eller delar av projektbidraget återkrävas (6.2).
Utebliven redovisning medför att hela eller del av projektbidraget återkrävs av
Sametinget (6.3).
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Har du frågor?
Kontakta kulturhandläggarna på Sametinget:
Telefon: 0980- 780 30
E-post: kansli@sametinget.se

3

