Ansökan om bidrag till kulturarvsarbete 2019
En fullständig ansökan ska inkomma i till
Riksantikvarieämbetet senast den 3 mars 2019.
Ansökan skickas via e-post till registrator@raa.se.
Scannade dokument ska vara av god kvalitet.

Ofullständiga ansökningar, samt ansökningar
som inkommer efter den 3 mars 2019, kommer
inte att beaktas.
Bidrag till kulturarvsarbete får lämnas till arbetslivs
museer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter för särskilda insatser enligt förordning
(2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete.
De särskilda insatserna preciseras på Riksantikvarie
ämbetet webbplats:
https://www.raa.se/kulturarv/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/

Till fullständig ansökan ska bifogas:
• utdrag ur styrelseprotokoll med beslut om
firmateckningsrätt,
• årsredovisning och verksamhetsberättelse
för det senast avslutade verksamhetsåret,
samt
• aktuella stadgar.

Projektets namn
Kontaktperson
Telefon

Totalkostnad för projektet

E-post

Ansökningsbelopp

Projektets startdatum

Projektets slutdatum

Uppgifter om sökande (bidrag lämnas endast till juridiska personer)
Organisation

Museets namn. Fylls endast i av arbetslivsmuseer

Utdelningsadress

Ev. c/o-adress

Postnummer och ort

Län

E-post

Webbplats

Organisationsnummer

Postgiro/bankgiro
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Uppgifter om organisationen
1. Organisationen bedriver en verksamhet som respekterar demokratins
idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering:

Ja

Nej

2. Organisationen är fri från skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten, är inte i likvidation eller försatt i konkurs:

Ja

Nej

3. Har organisationen tidigare fått bidrag från Riksantikvarieämbetet?

Ja

Nej

Om svaret är ja, vänligen ange diarienummer:
4. Om organisationen är en stiftelse, vänligen ange huvudman eller huvudmän:
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Beskrivning av organisationen
Antal medlemmar

Antal besökande per år

Beskriv kortfattat organisationens huvudsakliga verksamhet och allmänhetens tillgång
till kulturarvet.
Beskriv gärna hur föreningen arbetar med jämställdhet, mångfald,
funktionshinderfrågor och barn- och ungdomsperspektiv.
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Beskrivning av projektet
Beskriv på ett tydligt sätt projektet som ni söker bidrag för.
Beskrivningen ska ge svar på följande frågor:
• Vad är syftet med projektet?
• Hur ska projektet genomföras?
• Hur ser tidsplanen ut?
• Vad är det förväntade resultatet?
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Beskrivning av projektet, forts.
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Arbetsinsatsen i projektet
Beskriv i vilken utsträckning projektet omfattar ideellt arbete.
Om projektet omfattar avlönat arbete eller arvode, som bidraget är tänkt att användas
till, så ska ni motivera varför detta är nödvändigt för att kunna genomföra projektet.
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Projektets ekonomi
Beskriv projektets ekonomi.
Specificera eventuella delkostnader och bifoga om möjligt gärna offerter.
Observera att det är organisationens ansvar att följa gällande skattelagstiftning vid
utbetalning av löner och arvoden.
Om organisationen ansöker om bidrag för att ta fram en produkt som ska säljas,
så ska de förväntade intäkterna från försäljningen redovisas nedan.
Om ni söker bidrag från andra finansiärer ska ni ange om bidraget har beviljats.

Kostnader för projektet

Summa kostnader

Planerad finansiering av projektet
inklusive eventuella insatser från andra finansiärer

Summa intäkter

Eventuella bilagor till projektets ekonomi (t.ex. offerter):

Härmed försäkras att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga och fullständiga.
Ansökans riktighet ska försäkras av den eller de som har rätt att teckna organisationens firma.
Det krävs ingen underskrift, men namnen på firmatecknarna ska anges nedan.
Bekräftas av firmatecknare:
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