
 
Kultur- och fritidsnämnden 

 
 

Ansökan om projektbidrag för enskilda konstutövare 
 
1. Sökande 
 
 

Namn* 
      

Adress* 
      

Telefon 
      

Epost* 
      

Sökandes adress på sociala medier* (Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram...) 
      

Sökandes webbsida*  
      

Hemort 
      

Bank och kontonummer 
      

Understöd som 
söks 
 

Ansökt belopp: 
      

Projekt Projektbeskrivning 
      
 

Verksamhetsplats (antal och geografisk fördelning) 
      

Projektets målgrupp 
      

Tidtabell för projektet/datum för projektets genomförande 
      

Övriga medverkande i projektet (samarbetspartners) 
      

Övriga understöd Övriga bidragsgivare (beviljade och ansökta summor för projekt) 
      



Tilläggsuppgifter       

Samtycke Sökande samtycker till att projektet samt kontaktuppgifter till projektägare finns på 
www.pedersore.fi  
 
Uppgifter märkta med en stjärna * är synliga för allmänheten i kommunens föreningsregister  
 

Bilagor 
 
 

  Projektplan (inkl. budget) 
  Andra bilagor, vilka?       

 

Underskrift Ort och datum 
      

Underskrift 
      

 
Kriterier för beviljande av projektbidrag för enskilda konstutövare: 
 
Enskilda konstutövare som är bosatta i Pedersöre kan ansöka om projektbidrag. För att erhålla 
projektbidrag bör anhållan innehålla en korrekt och rimlig budget. Projektets innehåll ska stöda 
kulturarbetets målsättningar.  
 
Enskilda konstutövare kan inte ansöka om verksamhetsbidrag. 
 
Enskilda konstutövare som förverkligar projekt i Pedersöre som riktar sig till allmänheten kan 
även komma i åtanke trots annan hemort än Pedersöre. Dessa ansökningar behandlas från fall till 
fall och kultur- och fritidsnämnden kan godkänna eller förkasta ansökan.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har alltid en möjlighet att bevilja eller avslå en ansökan trots att den 
avviker från fastslagna kriterier om nämnden anser att det är mycket välmotiverat.  
 
Enskilda konstutövare ska inleda projektet samma år som bidrag beviljats. Pengarna betalas ut 
mot rekvirering (redogörelse över faktiska kostnader) samma år som projektbidrag beviljas.  

http://www.pedersore.fi/
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