Søknaden sendes til:
E-post: postmottak@kongsvinger.kommune.no
Kongsvinger kommune
Postmottak
2226 Kongsvinger

Søknad om tilskudd - Den kulturelle skolesekken
Søknadsfrister: 1. april – prosjekter høstsemester (for 2016: 15. april).
1. oktober – prosjekter vårsemester.

SØKER
Søker:
Adresse:
Postnummer:

Poststed:

Telefon:

Mobil:

E-post:
Organisasjonsnr:
Ansvarlig kontaktperson:

Mobil:

I samarbeid med hvilke skoler:
Ansvarlig kontaktperson for samarbeidende skoler:
(NB: Søker må selv ha sørget for avtaler med skolene)
Eventuelle andre samarbeidspartnere:
Regnskapsansvarlig:

Mobil:

Søknadssum: kr
Prosjektets bankkonto nr.:
Konto/prosjektnummer Opprettet for alle inn- og utbetalinger (gjelder søknad fra
skoler og andre enheter i kommunen):

HVA SØKES DET TILSKUDD TIL?
Produksjon (sett kryss):

Formidling (sett kryss):

Prosjektets tittel:
Kunstart (sett kryss):

Litteratur:
Film:
Kulturarv:
Teater:
Musikk:
Dans/rytmikk: Sang:

Målgruppe (klassetrinn):
Planlagt tidsperiode og sted for gjennomføring:

Kort omtale av prosjektet (halv side):

Kort presentasjon av utøvere:

KOSTNADSOVERSLAG FOR PROSJEKTET
Kostnadstype/hovedpost

Antall

Pris per enhet Sum totalt, kr

+ Mva på kjøpte varer og
tjenester
= Sum kostnader for
prosjektet

FINANSIERINGSPLAN
Inntekter

Kr

Søknadssum
Egenkapital
Samarbeidspartnere
Billettinntekter
Gaver
Annet
Samlet finansiering

VEDLEGG
Nr.:

Vedlegg: mer utfyllende informasjon kan legges ved i egne dokumenter

1.
2.

SIGNATUR Søker/hovedansvarlig
Sted:

Dato:

Søker er innforstått med og aksepterer de generelle vilkårene for tilskudd , herunder at mislighold av vilkårene gir kommunen
rett til å kreve tilskuddet tilbakebetalt, med renter, og at opplysningene om konto for regnskap og regnskapsansvarlig vil bli gitt
til kommunen før arbeidene igangsettes.

Underskrift:
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Veiledning - Den kulturelle skolesekken – Kongsvinger
kommune
Hvem kan søke?
Grunnskolene i Kongsvinger kommune, institusjoner og privat personer som har avtale med
minst en grunnskole i Kongsvinger kommune om et prosjekt.

Hva kan det søkes midler til?
I hovedsak midler til dekking av innleid profesjonell kompetanse, transportkostnader av
elever, samt materiale. Ordningen dekker ikke innkjøp av inventar og utstyr.

Forutsetninger
Prosjektene må ligge på et høyt kvalitetsnivå, enten dette dreier seg om rene
formidlingsprosjekter (forestillinger, konserter m.m.), eller prosjekter som innebærer
deltakelse fra barn og unge selv.
Søker må ha avtale med minst en grunnskole i Kongsvinger kommune om et prosjekt.
Undervisningsopplegget må dokumenteres og arkiveres i vår idèbank - DKS-arkivet i
biblioteket. På denne måten sikrer vi gjenbruk av egnede prosjekter.

Tidsfrister:
Søknadsfrist 1. april for prosjekter i høstsemester. (For 2016, 15. april)
Svar på søknaden innen 1. mai. (For 2016, 15. mai)
Rapport må leveres innen 20. desember.
Søknadsfrist 1. oktober for prosjekter i vårsemester.
Svar på søknaden innen 1. november.
Rapport må leveres innen 15. juni.
Søknaden sendes til e-postadresse: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Mer informasjon
Mer informasjon DKS Kongsvinger kommune: Hjemmeside DKS Kongsvinger kommune
Kontaktperson: Leder Scene U/Kulturskolen, Åse Lukerstuen, e-post , mobil 90 83 22 13
For prosjekter med skoler i flere kommuner, se fylkeskommunen sin side Hedmark
fylkeskommune
Du kan også lese mer om Den kulturelle skolesekken på hjemmesiden til Den kulturelle
skolesekken.
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