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EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR UDDANNELSE OG KULTUR

Direktorat C - Kultur, av-politik og sport
8GYLNOLQJ�DI�NXOWXUSROLWLN���5DPPHSURJUDPPHW��.XOWXU������

6.(0$�7,/�$16�*1,1*�20�7,/6.8'�����
,QGNDOGHOVH�DI�DQV¡JQLQJHU��EXGJHWSRVW�%������

5$00(352*5$00(7��.8/785�������3c�.8/785205c'(7

,QGOHGQLQJ

Inden De udfylder dette ansøgningsskema, bør De sikre Dem, at De har sat Dem grundigt ind i
indkaldelsen af ansøgninger. Det kan være hensigtsmæssigt at have en kopi af indkaldelsen ved
hånden, når De udfylder ansøgningen.

De bør især sikre Dem, at De disponerer over den nødvendige samfinansiering. .XQ�DQV¡JQLQJHU�
GHU�LQGHKROGHU�GH�Q¡GYHQGLJH�RSO\VQLQJHU�RP�VDPILQDQVLHULQJ��YLO�EOLYH�WDJHW�L�EHWUDJWQLQJ�

De skal udfylde vedlagte ansøgningsskema i forbindelse med Deres ansøgning om økonomisk støtte.
9HGO J�NXQ�GH�ELODJ��GHU�DQPRGHV�RP�L�LQGNDOGHOVHQ�DI�DQV¡JQLQJHU���YULJH�GRNXPHQWHU�WDJHV
LNNH�L�EHWUDJWQLQJ�RJ�UHWXUQHUHV�LNNH�

Ansøgningerne skal være maskinskrevne. $QV¡JQLQJVVNHPDHU��GHU�HU�XGI\OGW�L�KnQGHQ��YLO�LNNH
EOLYH�DFFHSWHUHW�

Når ansøgningsskemaet er udfyldt, bedes De sikre Dem, at det er behørigt underskrevet og dateret og
sende det i 2 eksemplarer til den følgende adresse:

Europa-Kommissionen
Udvikling af kulturpolitik - Rammeprogrammet "Kultur 2000"
B-100 - Kontor 6/41
B-1049 Bruxelles

)/(5c5,*(�(01(5: Angiv med et eller flere kryds(er) nedenfor, hvilke(t) flerårige emne(r),
Deres projekt vedrører. (NB De vil blive bedt om begrundelse herfor efterfølgende på dette
ansøgningsskema).

(7c5,*(�352-(.7(5��Angiv i givet fald med et kryds projektets art. 6 W�NXQ�HW�NU\GV�

8'.$67�7,/�)/(5c5,*�6$0$5%(-'6$)7$/(��Angiv med et kryds projektets art. 6 W�NXQ
pW�NU\GV�

+29('$.7,9,7(76205c'(�)25�6(.725(1: Angiv med et kryds nedenfor det
hovedaktivitetsområde for sektoren, inden for hvilket De søger om økonomisk støtte til Deres projekt
eller arrangement, dvs. billedkunst, udøvende kunstarter, kulturarv. 6 W�NXQ�pW�NU\GV.
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63(&,),..(�$.7,9(76205c'(5: 6 W�NU\GV�L�GHQ�GH�ERNV�H���GHU�HU�UHOHYDQW�H� for at
fremhæve de specifikke områder, som Deres projekt vedrører, LQGHQ�IRU hovedaktivitetsområdet for
sektoren. For så vidt angår pWnULJH projekter, der har visuel kunst, området bøger, læsning eller
oversættelse som hovedområde, 6.$/ de pågældende felter afkrydses. For så vidt angår IOHUnULJH
projekter, der har udøvende eller visuel kunst som hovedområde, 6.$/ de pågældende felter
afkrydses.



3

)/(5c5,*(�(01(5�
6 W�NU\GV�L�GHQ�GH�ERNVH��GHU�HU�UHOHYDQW�H��IRU�'HUHV�SURMHNW

Henvendelse til borgeren.

Nye kreativitetsfremmende teknologier/medier.

Tradition og innovation; forbindelsen mellem fortiden og fremtiden.

(7c5,*(�63(&,),..(�1<6.$%(1'(�2*�(//(5�(.63(5,0(17(5(1'(
$.7,9,7(7(5

 8'�9(1'(�.8167$57(5

9,68(/�.8167
$INU\GV�GH�W��IHOW�HU���VRP�HU�UHOHYDQW�H��'HUHV�SURMHNW

Projekter, der omfatter:

kunstneriske bevægelser og heraf resulterende værker i de deltagende lande eller

kreativitet som middel til social integration.

�.8/785$59

%�*(5��/�61,1*�2*�29(56�77(/6(
6 W�NU\GV�XG�IRU�GH�DNWLYLWHWVRPUnGHU��GHU�HU�UHOHYDQWH�IRU�'HUHV�SURMHNW�

særlige, nyskabende og/eller eksperimenterende etårige projekter, der har til formål at fremme
læsning

særlige, nyskabende og/eller eksperimenterende etårige projekter om samarbejde på europæisk
plan med henblik på at forbedre kvalifikationerne for personer, der arbejder med oversættelse
af litterære værker

oversættelse af litterære værker (fiktion), som er skrevet af europæiske forfattere efter 1950

oversættelse af værker, som omhandler europæisk samfundsvidenskab.
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)/(5c5,*(�6$0$5%(-'6$)7$/(5

8'�9(1'(�.8167$57(5
International samproduktion og afholdelse af kulturarrangementer.

9 OJ�PLQGVW�WUH�DQGUH�DNWLRQHU��VRP�YLO�LQGJn�L�'HUHV�SURMHNW�

tilrettelæggelse af andre store kulturarrangementer for den brede offentlighed

 tilrettelæggelse af initiativer til erfaringsudveksling og videreuddannelse af kulturarbejdere

 fremme af de pågældende elementer inden for kunst og kultur

 tilrettelæggelse af projekter til orientering af offentligheden, som har undervisningsmæssig
karakter og bidrager til vidensformidling

 passende og nyskabende anvendelse af nye teknologier til gavn for deltagerne, brugerne og
offentligheden

udgivelse af bøger og vejledninger, av- eller multimedieprodukter til undervisningsbrug og
som illustrerer aftalens emne.

9,68(/�.8167
6 W�NU\GV�YHG�GH�DNWLRQHU��VRP�YHGU¡UHU�'HUHV�SURMHNW�

kunstneriske bevægelser og heraf resulterende kunstværker i de deltagende lande

udveksling af erfaringer og videreuddannelse af fagfolk

anvendelse af nye teknologier til gavn for deltagerne, brugerne og offentligheden

udgivelse af bøger og vejledninger, av- eller multimedieprodukter til undervisningsbrug,
som illustrerer samarbejdsaftelens emne.

�.8/785$59(1�L�IRUELQGHOVH�PHG�GHQ�LQGXVWULHOOH�DUY

 %�*(5��/�61,1*�2*�29(56�77(/6(��

  .8/785(//(�6$0$5%(-'6352-(.7(5�,�75('-(/$1'(�
'(5�,..(�'(/7$*(5�,�352*5$00(7
>SURMHNWHU��VRP�NRQFHQWUHUHU�VLJ�RP�XG¡YHQGH�NXQVW�HOOHU��E¡JHU�RJ�O VQLQJ���RJ
VRP�ILQGHU�VWHG�L�WUHGMHODQGH�@
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$16�*1,1*(16�,1'+2/'���7-(./,67(

1U� $QV¡JQLQJHQV�LQGKROG $QWDO
HNVHPSODUHU

-D

1 Ansøgningsskema (herunder budgetoverslag) underskrevet og dateret 2

2 Kvittering for modtagelse forsynet med Deres adresse 1

3 Bilag 1: en behørigt certificeret kopi af koordinators og medarrangørernes
vedtægter eller et tilsvarende dokument (hvis der er tale om en privat
organisation)

1

4 Bilag 2: curriculum vitae for den person, der varetager den generelle koordinering
af projektet (den projektansvarlige), og for medarrangørens ansvarlige personer.

1

5 Bilag 3: den seneste aktivitetsrapport for koordinatoren og medarrangøren (med
undtagelse af offentlige organisationer)

1

6 Bilag 4: godkendte regnskaber for det foregående år fra koordinatoren og
medarrangørerne (med mindre organisationen er nystiftet - i så fald afleveres et
godkendt regnskab for den forløbne periode - og med mindre, der er tale om en
offentlig organisation. (Dette vedrører ikke oversættelsesprojekter)

1

7 Bilag 5:� �YHGU¡UHU� NXQ� RYHUV WWHOVHVSURMHNWHU� en kopi af bogen på
originalsproget

1

8 Bilag 6: (YHGU¡UHU� NXQ� RYHUV WWHOVHVSURMHNWHU� kopi af kontrakt om
oversættelsesrettigheder

1

9 Bilag 7: (YHGU¡UHU� NXQ� RYHUV WWHOVHVSURMHNWHU) en kopi af kontrakten mellem
forlaget og oversætteren

1

10 Bilag 8: �YHGU¡UHU�NXQ�RYHUV WWHOVHVSURMHNWHU� en specifikation af de samlede
udgivelsesomkostninger med tydelig angivelse af de udgifter, der vedrører
oversættelse

2

11 Bilag 9: �YHGU¡UHU�NXQ�RYHUV WWHOVHVSURMHNWHU� oversætterens curriculum vitae 1

12 Bilag 10: �YHGU¡UHU� NXQ� RYHUV WWHOVHVSURMHNWHU� forlagets daterede og
underskrevne erklæring om, at oversætterens navn og støtten fra Fællesskabet vil
blive angivet klart i det oversatte værk

1

13 Bilag 11: (YHGU¡UHU� NXQ� IOHUnULJH� VDPDUEHMGVDIWDOHU) teksten til
samarbejdsaftalen i en retlig form, der er anerkendt i et af landene, der deltager i
programmet og underskrevet af alle partnerne

1

14 Erklæringer fra koordinatoren (projektansvarlige) og medarrangørerne med
beskrivelse af praktiske og finansielle bidrag

2

15 Bankoplysningsskema, underskrevet af den projektansvarlige og af banken 1

16 Bilag 12: (NXQ� IRU� NXOWXUDUYVSURMHNWHU�� VRP� GUHMHU� VLJ� RP� DUEHMGH� Sn
NODVVLILFHUHGH� ORNDOLWHWHU�HOOHU�PRQXPHQWHU) tilladelse/attest fra de kompetente
myndigheder, som bekræfter, at de implicerede organisationer har tilladelse til at
udføre det pågældende arbejde.

1
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'(/�,�
2SO\VQLQJHU�RP�GHQ�DQV¡JHQGH�RUJDQLVDWLRQ

��� 2UJDQLVDWLRQHQV�QDYQ�RJ�IRUNRUWHOVH�

��� 5HWOLJ�IRUP� Privat  Offentlig

��� 2IILFLHOW�UHJLVWUHULQJVQXPPHU��

��� 6WLIWHOVHVGDWR�

��� $GUHVVH� Gade:
Postnummer:
By:
Land

��� 7OI��
��� )D[��
��� (�PDLO�

��� $QWDO�IDVW�DQVDWWH�

���� %HIXOGP JWLJHW�SHUVRQ�(SHUVRQ��GHU�HU�EHP\QGLJHW�WLO�DW�XQGHUVNULYH�NRQWUDNWHQ�PHG�.RPPLVVLRQHQ):
Efternavn:
Fornavn:
Funktion:

���� .RQWDNWSHUVRQ�SURMHNWDQVYDUOLJ (GHQ�SHUVRQ��GHU�YDUHWDJHU�GHQ�JHQHUHOOH�NRRUGLQHULQJ�DI
DUEHMGVSURJUDPPHW)2:
Efternavn
Fornavn:
Funktion:

���� 3HUVRQ�PHG�DQVYDU�IRU�¡NRQRPLVNH�DQOLJJHQGHU�
Efternavn:
Fornavn:
Funktion:

                                                
1 Der vedlægges en behørigt certificeret kopi af organisationens vedtægter eller et tilsvarende dokument

(hvis der er tale om en privat organisation) (bilag 1).
2 Vedlæg personens curriculum vitae (bilag 2).
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���� 6WUXNWXUHQ�IRU�GHQ�RUJDQLVDWLRQ��VRP�LQGVHQGHU�DQV¡JQLQJHQ�

- Beskriv strukturen i Deres organisation (uafhængig forening, sammenslutning osv.)

����� 2UJDQLVDWLRQHQV�QRUPDOH�ILQDQVLHULQJVNLOGHU��

����� (UIDULQJHU�LQGHQ�IRU�GHW�RPUnGH��VRP�GHQQH�DQV¡JQLQJ�RPIDWWHU�

����� (UIDULQJHU�PHG�VDPDUEHMGH�PHG�DQGUH�RUJDQLVDWLRQHU�L�DQGUH�DI�GH�GHOWDJHQGH
ODQGH�

                                                
3 Vedlæg den seneste aktivitetsrapport for organisationen (bilag 3).
4 Vedlæg godkendt regnskab for sidste regnskabsår - medmindre organisationen er nystiftet eller er en

offentlig organisation. Såfremt organisationen er nystiftet, vedlægges regnskabet for den forløbne
periode (bilag 4).
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����� (YHQWXHO�¡NRQRPLVN�VW¡WWH��GHU�L�GH�VHQHVWH�WUH�nU�HU�PRGWDJHW�GLUHNWH�HOOHU
LQGLUHNWH�IUD�HQ�(8�LQVWLWXWLRQ�HOOHU�HW�(8�RUJDQ (hvis relevant, og omfattende etårige
projekter eller flerårige samarbejdsaftale-projekter støttet af Kultur 2000)5

For hvert tilskud angives:
EU-program eller budgetpost Projektets titel Kontraktår og -nummer Støttens størrelse

�GHU�NDQ�HYW��YHGO JJHV�HQ�HNVWUD�$��VLGH�

����� +DU�RUJDQLVDWLRQHQ�LQGJLYHW�HOOHU�SnW QNHU�GHQ�DW�LQGJLYH�HQ�VW¡WWHDQV¡JQLQJ�L
IRUELQGHOVH�PHG�GHWWH�SURMHNW�HOOHU�HW�DQGHW�SURMHNW�LQGHQ�IRU�VDPPH�RPUnGH�WLO�DQGUH�DI
.RPPLVVLRQHQV�WMHQHVWHJUHQH" (hvilket generaldirektorat, hvilket program/initiativ, med hvilket
resultat?)

                                                
5 Hvis ikke al støtte, der er modtaget, når ansøgningen indsendes, anføres, annulleres ansøgningen

automatisk.
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'(/�,,
�'HQQH�GHO�J OGHU�LNNH�DQV¡JQLQJHU�RP�VW¡WWH�WLO�RYHUV WWHOVH�DI�OLWWHU UH�Y UNHU�

2SO\VQLQJHU�RP�GHW�SURMHNW��GHU�V¡JHV�¡NRQRPLVN�VW¡WWH�WLO

,,�� 3URMHNWHWV�WLWHO

,,�� �%HVNULYHOVH�DI�SURMHNWHW������$��VLGHU��Sn�(1*(/6.��REOLJDWRULVN��RJ�HQWHQ
)5$16.�HOOHU�7<6.�

Dette resumé skal under KYHU af følgende overskrifter give en NODU beskrivelse af den aktivitet, der
søges økonomisk støtte til :

aktiviteten, der søges støtte til;
projektets formål;
projektets mål;
de forventede resultater af projektet;
strategi og metoder, der vil blive anvendt ved iværksættelsen af projektet;
partnerne, der inddrages i projektet;
støttemodtagerne i forbindelse med projektet; og
stedet og relevant(e) dato(er) for projektaktiviteter og varigheden heraf.

,,�� %HVNULYHOVH�DI�GH�DNWLYLWHWHU��GHU�DQV¡JHV�RP�¡NRQRPLVN�VW¡WWH�WLO��GHUHV�IRUPnO
VDPW�GHQ�YLUNQLQJ��VRP�GLVVH�DNWLYLWHWHU�IRUYHQWHV�DW�In�
Der vedlægges et tydeligt og detaljeret program over de planlagte aktiviteter i forbindelse med
projektet. For hver aktivitet beskrives på pW separat ark (som vedlægges ansøgningsskemaet) selve
aktiviteten, dens mål, målgruppe, tidsplan og forventede resultater.

Det anføres endvidere, hvilke organisationer der er underleverandører til projektet:
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,,�� +YLONH�PHGDUUDQJ¡UHU�YLO�EOLYH�LQGGUDJHW�L�SURMHNWHW"
1DYQ�Sn�PHGDUUDQJ¡UHU�Sn�ORNDOW�HOOHU�UHJLRQDOW

SODQ
0HGDUUDQJ¡UHQV�UROOH�YHG�XGIRUPQLQJHQ�DI�SURMHNWHW 0HGDUUDQJ¡UHQV�UROOH�YHG�JHQQHPI¡UHOVHQ�DI�SURMHNWHW �NRQRPLVN�ELGUDJ

�PLQGVW���DI�GHW�VDPOHGH
EXGJHW��GHU�HU
VW¡WWHEHUHWWLJHW�

1DYQ�Sn�PHGDUUDQJ¡UHU�Sn�QDWLRQDOW�SODQ 0HGDUUDQJ¡UHQV�UROOH�YHG�XGIRUPQLQJHQ�DI�SURMHNWHW 0HGDUUDQJ¡UHQV�UROOH�YHG�JHQQHPI¡UHOVHQ�DI�SURMHNWHW �NRQRPLVN�ELGUDJ
�PLQGVW���DI�GHW�VDPOHGH

EXGJHW��GHU�HU
VW¡WWHEHUHWWLJHW�

1DYQ�Sn�PHGDUUDQJ¡UHU�L�DQGUH�ODQGH��GHU�NDQ
GHOWDJH�L�.XOWXU������SURJUDPPHW

0HGDUUDQJ¡UHQV�UROOH�YHG�XGIRUPQLQJHQ�DI�SURMHNWHW 0HGDUUDQJ¡UHQV�UROOH�YHG�JHQQHPI¡UHOVHQ�DI�SURMHNWHW �NRQRPLVN�ELGUDJ
�PLQGVW���DI�GHW�VDPOHGH

EXGJHW��GHU�HU
VW¡WWHEHUHWWLJHW�

�GHU�NDQ�HYW��YHGO JJHV�HQ�VXSSOHUHGH�VLGH�
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,,�� +YLONH�SDUWQHUH�WLONQ\WWHV�SURMHNWHW"

1DYQ�Sn�SDUWQHUH�Sn�ORNDOW�HOOHU�UHJLRQDOW�SODQ

1DYQ�Sn�SDUWQHUH�Sn�QDWLRQDOW�SODQ

1DYQ�Sn�SDUWQHUH�L�DQGUH�ODQGH��GHU�NDQ�GHOWDJH�L�.XOWXU������SURJUDPPHW

�GHU�NDQ�HYW��YHGO JJHV�HQ�VXSSOHUHGH�VLGH�
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,,��
7LGVSODQ�IRU�JHQQHPI¡UHOVHQ�DI�SURMHNWHW

3nEHJ\QGHOVHVGDWR�IRU�SURMHNWHW�� GDJ PnQHG nU
$IVOXWWHOVHVGDWR�IRU�SURMHNWHW�� GDJ PnQHG nU

'HWDOMHUHW�WLGVSODQ�IRU�JHQQHPI¡UHOVHQ�DI�SURMHNWHW�

0nQHG $NWLYLWHW�HU� )RUYHQWHW�XGJLIW�� �

,,�� 6WHG�HU���KYRU�SURMHNWHW�JHQQHPI¡UHV�

,,�� )RUYHQWHGH�XGJLIWHU�WLO�SURMHNWHW�L�DOW�

6W¡WWHEHO¡E��GHU�DQV¡JHV�RP�KRV�.RPPLVVLRQHQ�

$QGUH�ILQDQVLHULQJVNLOGHU��GHU�DOOHUHGH�HU�VLNUHW�

'HQ�DQV¡JHQGH�RUJDQLVDWLRQV��SURMHNWOHGHUHQV�
HJHQILQDQVLHULQJ�

+YHU�DI�PHGDUUDQJ¡UHUQHV�¡NRQRPLVNH�ELGUDJ�

                                                
6 Hvis datoerne ikke anføres, tages ansøgningen ikke i betragtning. Projektet skal påbegyndes mellem

1/1/03 og 15/11/03. Der kan kun ydes støtte til udgifter, der er knyttet til aktiviteter, der finder sted
tidligst den 15. april 2003.

7 Udgifter, der påløber efter denne dato, anses ikke for støtteberettigede, medmindre de kompetente
tjenestegrene i Kommissionen udtrykkeligt har givet tilladelse hertil.
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,,��� Eventuelle�DQGUH�ILQDQVLHULQJVNLOGHU�(ekskl. tilskud fra EU og fra medarrangørerne).
(udfyldes for hver enkelt virksomhed/sammenslutning/organisation, der giver tilskud)

For hver medfinansierende organisation angives:

- Organisationens navn (fulde navn som opgivet til myndighederne):
- Adresse:
- Ansvarlig person i den medfinansierende organisation (efternavn/fornavn, titel eller stilling,
tlf., telefax, e-mail):
- Den medfinansierende organisations bidrag til foranstaltningen (beløb):
- Eventuelle bemærkninger, hvis beslutningen om medfinansiering endnu ikke er endelig:

,,�����YULJH�RSO\VQLQJHU�
Angiv venligst alle andre oplysninger, som De mener bør tages i betragtning af
Kommissionen.
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(UNO ULQJ�IUD�SURMHNWOHGHUHQ

Min organisation er en offentlig/privat organisation (det ikke relevante slettes).

På min organisations vegne erklærer jeg hermed, at jeg er indforstået med betingelserne i
denne indkaldelse af ansøgninger. Min organisations rolle i udformningen og gennemførelsen
af projektet og det økonomiske bidrag er følgende:

Rolle i udformningen af projektet (kort beskrivelse):

Rolle i gennemførelsen af projektet (kort beskrivelse):

Økonomisk bidrag (i EUR):

Jeg bekræfter, at oplysningerne i denne ansøgning er korrekte, og at jeg har givet
Kommissionen alle relevante oplysninger. Jeg erklærer endvidere, at min organisation og jeg
samt vores partnere vil overholde betingelserne, og at vi uden forbehold vil samarbejde med
Kommissionen med henblik på dennes tilsyn med aktiviteterne.

Hvis vi får bevilget støtte, forpligter jeg mig hermed til, at den tildelte EU-støtte tydeligt
nævnes ved enhver lejlighed, hvad enten den er offentlig eller ej eller officiel eller ej, og på alt
informationsmateriale.

Navn på den ansøgende organisation (projektlederen):

Navn på organisationens repræsentant, der underskriver ansøgningen:

Stilling:

Dato: Postnr./By/Land:

Underskrift: Stempel
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(UNO ULQJ�IUD�PHGDUUDQJ¡UHUQH�

�GHQQH�VLGH�VNDO�XGI\OGHV�L�HW�DQWDO��GHU�PLQGVW�VYDUHU�WLO�GHW�NU YHGH�DQWDO
PHGDUUDQJ¡UHU�LQGHQ�IRU�KYHU�SURMHNWNDWHJRUL�L�IRUELQGHOVH�PHG�GHQQH�LQGNDOGHOVH�DI
DQV¡JQLQJHU�

Min organisation er en offentlig/privat organisation (det ikke relevante slettes)

På min organisations vegne erklærer jeg hermed, at jeg er indforstået med betingelserne i
denne indkaldelse af ansøgninger. Min organisations rolle i udformningen og gennemførelsen
af projektet og det økonomiske bidrag er følgende:

Rolle i udformningen af projektet (kort beskrivelse):

Rolle i gennemførelsen af projektet (kort beskrivelse):

Økonomisk bidrag (i EUR):

Jeg bekræfter, at oplysningerne i denne ansøgning er korrekte, og at jeg har givet
Kommissionen alle relevante oplysninger. Jeg erklærer endvidere, at min organisation og jeg
vil overholde betingelserne, og at vi uden forbehold vil samarbejde med Kommissionen med
henblik på dennes tilsyn med aktiviteterne.

Navn på organisationen (medarrangøren):

Navn på organisationens repræsentant:

Stilling:

Dato: Postnr./By/Land:

Underskrift: Stempel

                                                
8 Der vedlægges en behørigt certificeret kopi af organisationens vedtægter eller et tilsvarende dokument

og godkendt regnskab for sidste regnskabsår (hvis der er tale om en privat organisation) (bilag 1).
Vedlæg også curriculum vitae for den projektansvarlige.
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'(/�,,,

%8'*(7�)25�352-(.7(7

��� �� 1%�� 1nU� GHW� IRUODQJHV� L� EXGJHWNDSLWOHUQH� �I�HNV�� NDSLWHO� �� �
5HMVH�� RJ� RSKROGVXGJLIWHU� L� IRUELQGHOVH� PHG� JHQQHPI¡UHOVHQ� DI
SURMHNWHW���HU�GHW�YLJWLJW�DW�YHGO JJH�ELODJ��RJ�DOOH�EHO¡E�RYHU������
(85� VNDO� XGVSHFLILFHUHV�� 'LVVH� ELODJ� XGJ¡U� HQ� LQWHJUHUHW� GHO� DI
EXGJHWWHW�

��� �� 1%�� %DQNRSO\VQLQJVVNHPDHW� VNDO� RJVn� XQGHUVNULYHV� RJ
LQGVHQGHV�WLO�.RPPLVVLRQHQ�
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%DQN�RSO\VQLQJHU�

Venligst vedlæg den relevante formular for Deres land, som De kan
finde under

KWWS���HXURSD�HX�LQW�FRPP�FXOWXUH�LQGH[BHQ�KWPO

Formularen skal stemples og underskrives af kontoholderen og af en
repræsentant fra banken.
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���8'*,)7(5

���$GPLQLVWUDWLYW�RJ�NRRUGLQHUHQGH�SHUVRQDOH

a) Kategori A (SURMHNWDQVYDUOLJ��VDJVEHKDQGOHU��HNVSHUW��NRQVXOHQW�RVY.)

Foreløbigt budget i alt Faktiske udgifter i alt
Denne kolonne udfyldes først, når
udgiftsopgørelsen indsendes

Funktion i projektet Antal personer Antal dage Beløb (EUR) pr.
dag

I alt

I ALT I alt (a) Kategori A

b) Kategori B (DVVLVWHQWRSJDYHU�RJ�OLJQ.)

Funktion i projektet Antal personer Antal dage Beløb (EUR) pr.
dag

I alt

I ALT I alt (b) Kategori B
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c) Kategori C (VHNUHW URSJDYHU�RJ�OLJQ.)

Foreløbigt budget i alt Faktiske udgifter i alt

Funktion i projektet Antal personer Antal dage Beløb (EUR) pr.
dag

I alt

I ALT I alt (c) Kategori C
Kapitel 1 i alt (a+b+c)

���*HQHUHOOH�XGJLIWHU��NRQWRUXGVW\U��WHOHNRPPXQLNDWLRQ��SRUWRXGJLIWHU��,7�XGVW\U�

1%��GLVVH�RPNRVWQLQJHU�Pn�NXQ�RPIDWWH�XGJLIWHU��GHU�DIKROGHV�DI�VW¡WWHPRGWDJHUHQ�VHOY��RJ�VRP�K QJHU�GLUHNWH�VDPPHQ�PHG�JHQQHPI¡UHOVHQ�DI�SURMHNWHW��GH�Pn�K¡MVW
XGJ¡UH�����DI�GH�¡YULJH�XGJLIWHU�WLOVDPPHQ�

.DSLWHO���L�DOW
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���5HMVH��RJ�RSKROGVXGJLIWHU�IRU�DGPLQLVWUDWLYW�SHUVRQDOH�L�IRUELQGHOVH�PHG�JHQQHPI¡UHOVHQ�DI�SURMHNWHW

��+YLV�GHU�HU�WDOH�RP�UHMVH��RJ�RSKROGVXGJLIWHU�WLO�GHOWDJHOVH�L�HQ�NRQIHUHQFH�HOOHU�HW�VHPLQDU��GHU�HU�WLOUHWWHODJW�XQGHU�SURMHNWHW��VNDO�GH�SnJ OGHQGH�XGJLIWHU�LQGI¡UHV
XQGHU�NDSLWHO��F���F��L�VNHPDHW�
��+YLV�GHU�HU�WDOH�RP�UHMVH��RJ�RSKROGVXGJLIWHU�L�GLUHNWH�WLONQ\WQLQJ�WLO�SURMHNWHW��DQJLYHV�XGJLIWHUQH�L�NDSLWHO��K�
��,�ELODJ�$�DQI¡UHV�
�� �GHWDOMHUHW�XGVSHFLILFHULQJ�DI�DOOH�EHO¡E�RYHU�������(85�

�VWHG�HU���KMHPVWHG�RJ�EHVWHPPHOVHVVWHG��RJ�IRUYHQWHGH�UHMVHGDWRHU�

a) Rejser
Foreløbigt budget i alt Faktiske udgifter i alt

Antal personer Antal rejser Transport-
middel

Udgift i
gennemsnit pr.

rejse

I alt

I alt (a) rejser

b) Ophold (indkvartering og forplejning)

Antal personer Antal dage Udgift i
gennemsnit pr.

dag

I alt

I alt (b) ophold

Kapitel 3 i alt
(a+b)
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���.RPPXQLNDWLRQV��RJ�IRUPLGOLQJVXGJLIWHU

��'HU�DQI¡UHV�GHWDOMHUHW�EHUHJQLQJVPHWRGH�IRU�DOOH�EHO¡E�RYHU�������(85�L�ELODJ�%�
��1%��3HUVRQDOHXGJLIWHU�PHGUHJQHV�LNNH�XQGHU�GHQQH�UXEULN�

Foreløbigt budget i alt Faktiske udgifter i alt

a) Produktionsomkostninger
(publikationer, bøger, cd-rom, video, Internet osv.) ���

I alt (a) produktion

����1 UPHUH�RSO\VQLQJHU�YHGO JJHV�

b) Udgifter til oversættelse
(overhold loftet: maksimalt 1,67 EUR pr. linje)

I alt (b) oversættelse

c) Distributionsudgifter

I alt (c) distribution

d) Andre udgifter til udbredelse og formidling (angives nærmere)
I alt (d) andre udgifter

.DSLWHO���L�DOW
�D�E�F�G�
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���8GJLIWHU�WLO�JHQQHPI¡UHOVH�DI�NRQIHUHQFHU�RJ�P¡GHU

'HU�DQI¡UHV�GHWDOMHUHW�EHUHJQLQJVPHWRGH�IRU�DOOH�EHO¡E�RYHU�������(85�L�ELODJ�&�
Foreløbigt budget i alt Faktiske udgifter i alt

a) Leje af lokaler

I alt (a) leje af
lokaler

b) Leje af udstyr

I alt (b) udstyr

c) Rejse- og opholdsudgifter for foredragsholdere/deltagere
 Hvor kommer de fra? Antal personer i alt
Europa-Kommissionen
Andre EU-institutioner, -agenturer og -organer (f.eks. Rådet og
Europa-Parlamentet)

Inden de pågældende udgifter udspecificeres i rubrik (c1),(c2) og
(c3), anføres her præcise oplysninger om, hvor mange deltagere og
foredragsholdere det drejer sig om, og hvor de kommer fra.

Det land, hvor konferencen/seminaret afholdes
Andre EU-lande (a)
Andre EØS-/EFTA-lande (Island, Liechtenstein, Norge) (a)
Andre lande (a)

Antal personer i alt

(a) I bilag C anføres, hvor mange personer det drejer sig om SU��ODQG.
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Foreløbigt budget i alt Faktiske udgifter i alt

c1) Deltageres og foredragsholderes rejseudgifter
��,�ELODJ�&�DQJLYHV�VWHG�HU���KMHPVWHG�RJ�EHVWHPPHOVHVVWHG��RJ�IRUYHQWHGH�UHMVHGDWRHU�
��(8�IXQNWLRQ UHU�VNDO�LNNH�DQJLYHV

Antal personer Transportmiddel Udgift i
gennemsnit pr.
rejse

,�$/7

I alt (c1) rejser

c2) Lokal transport
��,�ELODJ�&�DQJLYHV�VWHG�HU���KMHPVWHG�RJ�EHVWHPPHOVHVVWHG��RJ�IRUYHQWHGH�UHMVHGDWRHU�
��(8�IXQNWLRQ UHU�VNDO�LNNH�DQJLYHV

Antal personer Transportmiddel Udgift i
gennemsnit pr.
rejse

,�$/7

I alt (c2) lokal transport
c3) Ophold (indkvartering og forplejning af foredragsholdere/deltagere)
��,�ELODJ�&�DQJLYHV�VWHGHU�RJ�IRUYHQWHGH�UHMVHGDWRHU�
��(8�IXQNWLRQ UHU�VNDO�LNNH�DQJLYHV

Antal personer Antal dage Udgift i
gennemsnit pr.
dag

,�$/7

I alt (c3) ophold
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Foreløbigt budget i alt Faktiske udgifter i alt
d) Tolkning
Sprog, som der tolkes til og fra:
Tolkning fra:…….......…………………………………
Tolkning til:….….......…………………………………

d1) Tolke
(overhold loftet: maksimalt 600 EUR pr. dag inklusive rejse- og ophold)

I alt (d1) tolke

d2) Tolkekabiner

I alt (d2) tolkekabiner

e) Honorarer til eksterne foredragsholdere
(overhold loftet: maksimalt 500 EUR pr. dag)

I alt (e) foredragsholdere

f) Modtagelse

I alt (f) modtagelse

g) Udgifter til kopiering og lign. af materialer til deltagerne

I alt (g) dokumentation
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Foreløbigt budget i alt Faktiske udgifter i alt

h) Leverancer

I alt (h) leverancer

i) Andre udgifter (skal specificeres)

………………………………………….……

I alt (i) andre udgifter

Kapitel 5 i alt �SRVWHUQH�D����L�
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���'LYHUVH�XGJLIWHU��VRP�HU�GLUHNWH�IRUEXQGHW�PHG�SURMHNWHW

��'HU�DQI¡UHV�GHWDOMHUHW�EHUHJQLQJVPHWRGH�IRU�DOOH�EHO¡E�RYHU�������(85�L�ELODJ�(�
��1%��3HUVRQDOHXGJLIWHU�PHGUHJQHV�LNNH�XQGHU�GHQQH�UXEULN�

a) Honorarer til kunstnerne
b) Forsikringer
c) Leje af lokaler
d) Leje af udstyr
e) Transport af udstyr
f) Ophavsret eller royalties
g) Projektopfølgning
h) Dagpenge / rejseudgifter (1)

������,�ELODJ�(�DQJLYHV�
VWHG�HU���KMHPVWHG�RJ�EHVWHPPHOVHVVWHG��RJ�IRUYHQWHGH
UHMVH�RJ�RSKROGVGDWRHU

i) indkøb af materiale til fremstilling, kreative formål, restaurering  (kulturarv) osv.
j) lønudgifter til teknikere og personer med ansvar for fremstilling, kreative formål,
restaurering  (kulturarv) osv.
k) Andre udgifter (skal specificeres)

I alt (a-k)

6$0/('(�8'*,)7(5��.$3,7(/����



27

,,��,1'7�*7(5

Anslåede indtægter Faktiske indtægter
Denne kolonne udfyldes
først, når udgiftsopgørelsen
indsendes

���6W¡WWH�WLOVNXG

a) Europa-Kommissionen (dvs. den støtte, denne ansøgning vedrører)

b) Internationale offentlige organisationer

Anfør hvad:
……………………………………………
……………………………………………

c) Nationale/regionale/lokale offentlige organisationer

Anfør hvad:
……………………………………………
……………………………………………

d) Private virksomheder
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e) Andre kilder

Anfør hvilke:
……………………………………………
……………………………………………

I alt (1) støtte/tilskud
(a - e)
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���,QGW JWHU�IUD�VHOYH�SURMHNWHW
Anslåede indtægter Faktiske indtægter

a) Tilmeldingsgebyrer

b) Salg af publikationer

c) Andet

Anfør hvad:
……………………………………………
……………………………………………

Andet - i alt

I alt (2) indtægter fra selve projektet
(a+b+c)
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���'HQ�DQV¡JHQGH�RUJDQLVDWLRQV�RJ�PHGDUUDQJ¡UHUQHV�HJHQILQDQVLHULQJ

D��'HQ�DQV¡JHQGH�RUJDQLVDWLRQ�

E��0HGDUUDQJ¡UHUQH�

I alt (3) den ansøgende organisations
(koordinators) og medarrangørernes
egenfinansiering

6DPOHGH�LQGW JWHU�L�DOW��������
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8GI\OGHV�LNNH�DI
DQV¡JHUHQ

3URMHNWHWV�UHIHUHQ

'HQQH�VLGH�XQGHUVNULYHV�DI�GHQ�SHUVRQ��GHU�HU�EHIXOGP JWLJHW�WLO�DW�LQGJn�IRUSOLJWHOVHU�Sn�GHQ�DQV¡JHQGH�RUJDQLVDWLRQV�VW¡WWHPRGWDJHUV�YHJQH

Underskrives ved indsendelsen
af EXGJHWRYHUVODJ

Underskrives ved indsendelsen af
'HW�HQGHOLJH�UHJQVNDE

5LJWLJKHGHQ�DI�RYHQVWnHQGH�EHNU IWHV�KHUYHG 5LJWLJKHGHQ�DI�RYHQVWnHQGH�EHNU IWHV�KHUYHG

1DYQ 1DYQ�
6WLOOLQJ�KRV�GHQ�DQV¡JHQGH�RUJDQLVDWLRQ� 6WLOOLQJ�KRV�PRGWDJHURUJDQLVDWLRQHQ�

'DWR� 'DWR�

8QGHUVNULIW� 8QGHUVNULIW�

2UJDQLVDWLRQHQV�VWHPSHO 2UJDQLVDWLRQHQV�VWHPSHO
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'(/�,9

�XGI\OGHV�VDPPHQ�PHG�GHO�,�RJ�EDQNRSO\VQLQJVVNHPDHW��PHQ�NXQ�KYLV�GHU�HU�WDOH�RP
SURMHNWHU�YHGU¡UHQGH�OLWWHU UH�RYHUV WWHOVHU�

,��)25/$*�

)RUODJHWV�QDYQ�

««««««««««««««««««««««««��

'LUHNW¡UHQV�HOOHU�GHQ�DQVYDUOLJHV�QDYQ�

«««««««««««««««««««««��������«��

$GUHVVH�«��««««««««««««««�«««««««««««««««««

���������������������������������������������������������������������«««««««««««««««««««�

7OI�����������������������������������������««��«««««���)D[����«�««««������������������������������

(�PDLO�««««««««««««««««��
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9�5.(5��'(5�6.$/�29(56�77(6

1%��+YHU�DQV¡JQLQJ�VNDO�RPIDWWH�RYHUV WWHOVH�DI�0,1'67�),5(�2*�+�-67�7,
9�5.(5�

.23,(5�9(1/,*67�1('(167c(1'(�6(.7,21�)25�+9(57�$)�'(������)25(6/c('(
9�5.(5

,��25,*,1$/7�9�5.��'(5�6.$/�29(56�77(6 Y UN�QU��� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

Titel ....................................................………………..........................................…………

Forfatter(e)...........................................................................…………………..........................

Forfatterens nationalitet........................................................…………………..........................

Litterær genre ...........................................................………………....................................…

Forlagets navn: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Første gang udgivet den (dato).......................................………………...............................….

Første gang udgivet i (sted).......................................………………...............................…….

Værkets originalsprog.............................................………………............................................

,,��29(56�77(/6(

Dato for oversættelsesrettigheder9 ......................................................

Sprog, som værket foreslås oversat til ....................................……………………………..........

Er værket tidligere blevet oversat til det foreslåede sprog?

JA

NEJ

Vil det oversatte værk blive udgivet i en tosproget udgave?

JA

NEJ

                                                
9 1%: Kontrakten skal stadig være i kraft (den må ikke være udløbet). Hvis overdragelsen af
oversættelsesrettighederne er blevet forlænget, skal dokumentation herfor vedlægges.
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,,,��29(56�77(5( Y UN�QU��� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

Efternavn, fornavn ...................................................................................…

Nationalitet ...................................................................................................

Adresse .........................................................................................................

Har tidligere oversat følgende værker (til orientering)...............................................................

……………………………………………………………………………………………..

,9��8'*,)7(5

Antal sider ................................................................................................................................

Samlet antal tegn pr. side ...........………………………………………………………………

Oversætterens honorar pr. side (i EUR)…................…………………………………………….

Samlet udgift til oversættelse (i EUR): ..............…………….…………………………

Samlet udgift til udgivelse (i EUR): ….................………………….………………………….

Det oversatte værks forventede salgspris (i EUR) .................………………........................….

Det oversatte værks forventede oplag ....................................………………........................…

Forventet dato for oversætterens påbegyndelse af oversættelsen ...................................................…
�1%��RYHUV WWHOVHQ�Pn�LNNH�SnEHJ\QGHV�I¡U�GHQ�����DSULO������

Forventet dato for oversætterens aflevering af oversættelsen .....................................................

Forventet udgivelsesdato (måned og år):..................…………...................................................
�1%��RYHUV WWHOVHQ�VNDO�XGJLYHV�LQGHQ�GHQ�����QRYHPEHU������

Har De søgt anden støtte til oversættelsen af dette værk?
I så fald angives den organisation, De har henvendt Dem til, og det ansøgte beløb
(i EUR)

…………………………………………………………………………………………….

Har De søgt anden støtte til udgivelse af dette værk?
I så fald angives den organisation, De har henvendt Dem til og det ansøgte beløb
(i EUR)

…………………………………………………………………………………………….

Dato:

Forlagets navn og UNDERSKRIFT Oversætterens navn og UNDERSKRIFT

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….
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EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR UDDANNELSE OG KULTUR

Direktorat C - Kultur, av-politik og sport
.XOWXU��3ROLWLNNHU�RJ�UDPPHSURJUDP

8GI\OGHV�DI�DQV¡JHUHQ��1DYQ�RJ�DGUHVVH�Sn�GHQ�RUJDQLVDWLRQ��KYRUWLO�NYLWWHULQJHQ�IRU�PRGWDJHOVH�VNDO�VHQGHV�

Efternavn:

Adresse:

.9,77(5,1*�)25�02'7$*(/6(

8')</'(6�$)�$16�*(5(1�
$QV¡JQLQJVVNHPD�YHGU¡UHQGH�SURMHNWHW�PHG�WLWOHQ�

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««

UDFYLDES AF EUROPA-KOMMISSIONEN:
Referencenr., VRP�GHU�KHQYLVHV�WLO�YHG�DOOH�KHQYHQGHOVHU:

�KYLV�UHIHUHQFHQXPPHUHW�LNNH�HU�DQI¡UW��UHWXUQHUHV�NRUUHVSRQGDQFHQ�WLO�DIVHQGHUHQ��

&/7��������6HF�

'DWR�IRU�LQVHQGHOVH�DI�DQV¡JQLQJHQ��SRVWVWHPSOHWV�GDWR�GDWR�IRU�NXUHUWMHQHVWHQV
VWHPSHO��


