
Kulturstrategipuljen

Samtykke

Jeg giver hermed mit samtykke til at Hillerød
Kommune må registrere og benytte mine data med
henblik på at behandle min ansøgning til
Kulturstrategipuljen. Data vil kun blive benyttet til
sagsbehandling af denne ansøgning intet andet. Jeg
erklærer samtidig, at min henvendelse ikke
indeholder følsomme personoplysninger såsom
helbredsbredsoplysninger og oplysninger om
etnicitet, seksualitet, politisk eller religiøs
overbevisning.

Oplysningspligt

 Ja, jeg giver samtykke *



Som offentlig myndighed, har vi pligt til at oplyse om
hvorfor og hvordan, vi behandler indsamlede
oplysninger.  

Din ansøgning vil blive fremlagt på et åbent
dagsordenspunkt i Kultur og Fritidsudvalget.

► Læs mere om oplysningspligt

Oplysninger om ansøgning

Angiv reg. nr. og 10-cifret kontonummer

Ansøger *

CVR. nr. (forening/virksomhed)

Bankkonto nr. (privatperson)

Kontaktperson *



Adresse

Telefon

E-mail *

Hvilket beløb søger I? *

Hvis du/I søger som en forening: Beskriv kort
foreningens formål og primære aktiviteter

         Kilde
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Om tekstformater

Om tekstformater

Formål med ansøgningen

Kulturstrategiens 5 sigtepunkter:

 

Beskriv initiativet/projektet der søges støtte til,
herunder hvordan initiativet/projektet understøtter en
eller flere af kulturstrategiens 5 sigtepunkter ? *

         Kilde
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Om tekstformater

have en stærk og tydelig kulturprofil
udvikle samarbejder, dialog og netværk
understøtte mulighed for kultur for alle aldre -
med et særligt fokus på børn og unge
arbejde på tværs af fagområder - fx kultur/natur,
kultur/sundhed og kultur/byudvikling
investere i gode rammer for kulturlivet - ikke
mindst de udendørs.

Beskriv målgruppen for initiativet/projektet

         Kilde

 

Hvor mange forventes at deltage?

Hvor og hvornår finder initiativet/projektet sted?

         Kilde
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Om tekstformater

Om tekstformater

Der er ikke valgt nogen filVælg filer

Der kan uploades et ubegrænset antal filer til dette felt. 
250 MB grænse. 
Tilladte typer: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd,

 

Beskriv evt. samarbejde med lokale foreninger, andre
lokale aktører eller lignende

         Kilde

 

Vedlæg eventuelt uddybende projektbeskrivelser og
andre bilag
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txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml,
avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit,
svg, tar, zip.

Oplysninger om økonomi

Er der søgt andre steder?

Der er ikke valgt nogen filVælg filer

Benyt budgetskabelon og vedhæft 
Der kan uploades et ubegrænset antal filer til dette felt. 
250 MB grænse. 

Hvad skal beløbet dække?

Ja

Nej

Samlet budget for projektet

Budgetskabelon



Tilladte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp,
xls, xlsx, ods.

Regnskab

Senest 2 måneder efter det støttede
projekt/arrangement er afsluttet, skal der udarbejdes
et regnskab og kort evaluering af projektet.
Regnskabet skal underskrives af den økonomisk
ansvarlige. I sender regnskabet til Kultur og Udvikling
på kulturogudvikling@hillerod.dk

Børneattester

Hillerød Kommune har pligt til at indhente erklæring
om indhentelse af børneattester ved tildeling af
offentlige tilskud.

► Læs mere om indhentelse af børneattester

Erklæring om indhentelse af børneattester *

http://kulturogudvikling@hillerod.dk/


Gem kladde Indsend

Ja, jeg erklærer mig indforstået med, at sørge for at
indhente børneattester for alle i aktiviteten/foreningen
som har direkte kontakt med børn under 15 år i vores
aktiviteter.


