ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG
KULTUR
Sänds till:
Sámediggi/Sametinget
Box 90
981 22 Giron/Kiruna

Sökande
Namn

Ev. kontaktperson

Telefon

Postadress
E-post
Ev. hemsida

Personnr./Organisationsnr.

Organisationsform
Juridisk person verksam i Norden
Fysisk person med godkänd F-skatt (Bifoga registerutdrag)

Verksamhet
Bild & form
Kulturmiljö

Duodji
Litteratur

Árbediehtu (traditionell kunskap)

Ansökt summa (SEK)
Projektets namn
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Film

Dans

Idrott

Media

Musik/ jojk

Teater

Forskning

Annat: __________________________________
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Budget
För mer detaljerad budget, bifoga bilaga.

Intäkter

Ansökt summa
(SEK)

Beviljat belopp
(SEK)

Från Sametingets kulturnämnd

Ev. bidrag från andra finansiärer:
1.
2.
3.
4.

Ev. andra intäkter (t.ex. biljettintäkter)

Summa intäkter

Kostnader
(Specificera kostnaderna i bilaga)

0 kr

Budgeterat
belopp (SEK)

Kostnad för revisorsintyg upprättat av auktoriserad eller godkänd revisor (om ansökt
belopp överstiger fem prisbasbelopp)

Summa kostnader

Beräknat resultat (intäkter minus kostnader, helst 0)
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0 kr
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Projektbeskrivning
Beskriv syfte, genomförande och resultat.
För mer detaljerad beskrivning, bifoga bilaga.

Projektets målgrupp
Summa antal deltagare/besökare:

Projektets startdatum

KN1001-2018 Projektbidrag

Varav barn & unga:

Vuxna (över 18 år):

Projektets slutdatum
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Jämställdhet
Antal personer som arbetar
i projektet

Varav kvinnor

Varav män

Beskriv hur ni arbetar med att öka jämställdheten i projektet eller verksamheten. OBS! Om antagen
jämställdhetsplan finns kan den bifogas ansökan istället.

Samisk språkutveckling
Beskriv hur ni arbetar med samisk språkutveckling i projektet eller verksamheten. OBS! Om antagen språkplan
finns kan den bifogas ansökan istället.

Sökandes underskrift
Ansökan ska vara inkommen till Sametinget senast sista ansökningsdag. Elektronisk ansökan godtas, men
ska följas av ansökan med namnunderskrifter inkommen per post. Ansökan skickas till kansli@sametinget.se

Jag har tagit del av villkoren för projektbidrag och är medveten om att beviljade medel måste
redovisas. Med min underskrift intygar jag att alla uppgifter helt och hållet stämmer överens med
verkliga förhållanden. Jag samtycker till att uppgifter om sökt och beviljat bidrag får publiceras på
Sametingets hemsida i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

OBS! Ansökan behandlas av kulturnämnden endast om ifylld blankett med
fullständiga uppgifter inkommit.
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