Forhåndsgranskning af formular

Globus Opstart 1/2022
Ansøgningsomgangen er åben: 11.01.2022 - 11.06.2022
Denne forhåndsvisning blev oprettet: 19:35 17.01.2022
BEMÆRK! Forhåndsgranskning af denne formular er kun beregnet til at give dig et overblik
over de spørgsmål, vi stiller ansøgerne.
Du skal derfor ikke udskrive og sende os denne formular. Vi godkender kun ansøgninger, der
er udfyldt og sendt til os elektronisk via ansøgerportalen .
Vi forbeholder os også retten til at ændre på spørgsmålene i formularen under
ansøgningstiden, og kan derfor ikke garantere, at den formular, du vil udfylde, er eksakt
identisk med denne kopi.

Trin 1/2 BESKRIVELSE
Projektnavn (Obligatorisk)
Hvad kalder I jeres Globus Opstart-projekt?

Oversigt (Obligatorisk)
Antal tegn: 0 af maks. 500

Beskriv kort hvad projektet handler om, og hvad det sigter mod

Global vision (Obligatorisk)
Antal tegn: 0 af maks. 1000

Beskriv projektets globale perspektiver og visioner

Projektets idé og tematik (Obligatorisk)
Antal tegn: 0 af maks. 1000

Beskriv hvordan projektet tænker nyt i sin idé og tema
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Globale netværk og samarbejde (Obligatorisk)
Antal tegn: 0 af maks. 1000

Beskriv hvordan projektet etablerer klare strukturer og projektorganiseringer. Hvilke første
konkrete skridt har I taget?

Ansøger (Obligatorisk)
Beskriv kort din egen rolle i projektet.
Ansøger

Land

Rolle i projektet

Website/relevant materiale på web (Obs
ingen fildelingstjenester)

Vælg land ▼
Vælg land ▼
Tilføj ny række Indsæt data fra Excel

Samarbejde og partnere (Obligatorisk)
Hvem vil I samarbejde med og hvorfor? Angiv information om partnere nedenfor. I er velkomne
til at linke til relevante websider (CV, bio og så videre).

Samarbejdspartner Land

Rolle i
projektet

Website/relevant
materiale på web (Obs
ingen
fildelingstjenester)

Bekræftet
(ja/nej)

Vælg land ▼
Vælg land ▼
Tilføj ny række Indsæt data fra Excel

Hvad vil der ske i Globus Opstart-projektet? (Obligatorisk)
Antal tegn: 0 af maks. 1000

Beskriv hvordan I vil arbejde i projektet. Hvor, hvornår og hvordan gennemføres Globus Opstartprojektet?

Hvornår starter og slutter jeres projekt? (Obligatorisk)
Behandlingstiden for Globus Opstart er 20 arbejdsdage og projektet må ikke være startet før, I
har modtaget svar på jeres ansøgning. I kan derfor kun vælge datoer, som er 20 arbejdsdage fra
dagens dato. Jeres Globus Opstart-projekt skal være afsluttet inden for ét år fra startdato.
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Slutdato

Jeg giver mit samtykke til, at Nordisk Kulturfond kan kontakte mig vedrørende denne
ansøgning og mit Globus Opstart-projekt. (Obligatorisk)
Da Globus Opstart er en del af udviklingen af Nordisk Kulturfonds globale program, ønsker vi at
ansøgere deler viden og læring med fonden. Med denne viden ønsker vi at undersøge, hvordan
det globale samarbejde sker og kan udvikles mellem kunstnere og kulturudøvere fra Norden og
resten af verden.
ja
nej
Ryd svaret

Trin 2/2 ØKONOMI
Ansøgt beløb (Obligatorisk)

(0 - 50000)

Hvad skal det ansøgte beløb bruges til? (Obligatorisk)
Budgettet skal afspegle, hvordan I vil arbejde sammen globalt. Oplysningerne skal være
detaljeret; Angiv fx hvor mange og hvem der rejser, hvorfra og hvorhen, hvis der er rejseaktivitet
involveret. Honorarer i projektet kan sammenlagt maksimalt udgøre 80% (dog maks. 30 000 DKK)
af budgettet.
I alt:
Tilføj ny række

Finansieringsplan (Obligatorisk)
Her skal I indtaste de indtægter, I forventer at have i Globus Opstart-projektet. Det er muligt, at
Globus Opstart er den eneste finansieringskilde, men I må også gerne indregne andre indtægter.
Økonomien i jeres Globus Opstart-projekt må gerne være større end de 50.000 DKK, I kan søge
om i fonden.
Ansøgt fra Globus Opstart (denne ansøgning)
I alt:
Tilføj ny række
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