ANSÖKAN OM ÅTERSTARTSBIDRAG
KULTUR
Sänds
till:
Sámediggi/Sametinget
Box 90
981 22 Giron/Kiruna

Sökande
Namn

Postadress
Postnummer och ort
Ev.kontaktperson

Telefon

E-post (kontaktperson)
Bankkonto alt. bankgiro/plusgiro
Organisationsform (välj ett alternativ nedan)
Bifoga skatteutdrag över betalda skatter och avgifter från Skatteverket
Juridisk person verksam i Norden

Organisationsnummer

Fysisk person med godkänd F-skatt
Bifoga registreringsbevis från Skatteverket
Verksamhet (välj ett alternativ)
Bild & form
Kulturmiljö

Duodji
Litteratur

Árbediehtu (traditionell kunskap)

Ansökt belopp (SEK)
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Personnummer

Film

Dans

Idrott

Media

Musik/ jojk

Teater

Forskning

Annat: __________________________________

Kostnader
Anges nedan eller i bilaga
Specificera kostnader för planerad eller genomförd aktivitet eller åtgärd. För
genomförd aktivitet eller åtgärd, bifoga kopior på kvitton, verifikat o.dyl.

Summa kostnader

Belopp (SEK)

0 kr

Beskrivning
Beskriv syfte, genomförande och resultat av planerad eller genomförd aktivitet eller åtgärd i syfte att
stimulera till utveckling och återstart av verksamheten efter coronapandemin. Bifoga bilaga vid behov.

Startdatum
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Slutdatum

Övriga uppgifter
Ange verksamhetens omsättning för 2019 och/eller 2020 eller ge annan relevant information för att styrka
uppgifterna såsom resultat- och balansrapporter, utdrag ur bokföringen eller NE-bilaga. Bifoga bilagor.

Har du beviljats annat ekonomiskt bidrag p.g.a. covid-19 under 2022?
JA Om ja, ange från vilken myndighet:__________________________________ Belopp:__________________
Bifoga om möjligt bilaga med information om vilket ekonomiskt stöd och vilken tidsperiod du har fått
ersättning för.
NEJ

Sökandes underskrift
Ansökan skickas in per post eller e-post. Elektronisk ansökan ska följas av manuell underskrift inkommen
per post. Ansökan skickas till kansli@sametinget.se. Manuell underskrift görs på särskild blankett som
tillhandahålls på Sametingets hemsida.

Jag har tagit del av villkoren för projektbidrag och är medveten om att beviljade medel måste
redovisas. Med min underskrift intygar jag att alla uppgifter helt och hållet stämmer överens med
verkliga förhållanden. Jag samtycker till att uppgifter om sökt och beviljat bidrag får publiceras på
Sametingets hemsida i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Ort och datum
Underskrift
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Namnförtydligande

