KOLLEKTIVE BÅNDKOPIMIDLER
Hermed indkaldes ansøgninger til de kollektive blankbåndsmidler.

Ansøgningsfrist mandag 19. oktober 2020
Svar kan forventes medio november.
Foreningen af Danske Sceneinstruktører fordeler deres andel af de kollektive
båndkopimidler efter ansøgning. Til at behandle indkomne ansøgninger har
foreningen nedsat en styrelse bestående af 3 sceneinstruktører.
Kulturministeriet har udstukket retningslinjer, ud fra hvilke styrelsen overordnet
fordeler midlerne.
Til orientering for ansøgere, fordeler styrelsen midlerne ud fra følgende
retningslinjer:
1) Ansøgningsskema skal altid anvendes. Skemaet kan rekvireres på tlf. 33 33 08 88.
2) Ansøgningen må max. fylde 5 sider. Forside, projektbeskrivelse, budget samt bilag er
inkluderet i de 5 sider. Ansøgningen kan afleveres på mail.
N.B. Ansøgninger der ikke opfylder disse betingelser, vil ikke blive behandlet.
3) Støtte gives primært til ophavsmænd.
4) Foreningen har til hensigt primært at benytte midlerne til at støtte kunstnerisk virke,
herunder projekter, research og studierejser.
5) Støtte gives sekundært til efter- og videreuddannelse for ophavsmænd.

I din ansøgning skal du gøre rede for, hvordan det pågældende projekt du søger penge
til kan videreudvikle dit talent og din profession.
Da midlerne er ganske små, uddeles der som hovedregel portioner á max. kr. 10.000,Foreningen forventer en skriftlig afrapportering til eventuelt brug i Det Postomdelte
Fagblad.

Steen Madsen

Ansøgningsskema til FDS’s Legatudvalg
Foreningen af Danske Sceneinstruktører
Linnésgade 25 2. sal
1361 København K
dato:
Sagsnummer:

Ansøgt beløb:

Bevilget beløb:

udfyldes af sekretariatet.

Ansøgers navn(e)
Adresse - husk postnummer og by
Telefon, fax, e-mail
CVR nr. eller CPR nr.
CVR registreringsbevis skal vedlægges ansøgningen

Formål og titel:
Kort beskrivelse af formål med angivelse af titel:

Beløb der ansøges om (skal også udfyldes):
Tidspunkt for projektets gennemførelse:

Budget:
Udgifter:

Indtægter:
Kendte såvel som forventede (ansøgte)
indtægter skal medtages. Det skal fremgå om de
enkelte indtægtsposter er kendte (bevilgede)
eller blot ansøgte.

Udgifter i alt:

Indtægter i alt:

Har du tidligere modtaget støtte fra de kollektive legatmidler?
Nej:
Ja:
Tidspunkt:

Oplysningerne i denne ansøgning er givet af:
Navn:

Underskrift:

Beløb:

