
SAMSØ KOMMUNES 
PULJE TIL KULTURELLE AKTIVITETER 

Ansøgningsskema 
(indsendes til aushs@samsoe.dk)

Projektets/aktivitetens/ 

arrangementets titel 

Tidspunkt for afholdelse 

Kontaktperson/ 

projektansvarlig 

Navn /CVR-nr. 

Adresse/postnr./by 

Tlf. 

E-mail

Bankoplysninger (reg. nr. 

og konto nr.) 

Kort beskrivelse af 

projektet/aktiviteten/ 

arrangementet 

Hvad går projektet/aktiviteten/arrangementet ud på? 

Hvor foregår det? 

Målgruppe, alder? 

Andre oplysninger? 

Er der offentlig adgang til 

arrangementet? JA NEJ



Eventuelle spørgsmål rettes til Børn, Unge og Kulturforvaltningen. 
E-mail: aushs@samsoe.dk. Telefon: 2520 8815.

Finansieringsplan/budget 

Indtægter Tilskud (bevilgede/ansøgte) – angiv hvilke 

Entreindtægter/deltagerbetaling 
Forventet antal deltagere: Entre/pris pr. deltager: 

Andre indtægter – angiv hvilke 

Indtægter i alt 

Udgifter Honorar eller lign. Angiv hvilke.: 

PR (annoncering, plakater, andet). Angiv hvilke: 

KODA (afgift eller andet). Angiv hvilke: 

Udgifter til billetter eller andet. Angiv hvilke: 

Udgifter til lokaler (leje eller andet). Angiv hvilke: 

Teknisk bistand eller lign. Angiv hvilke.: 

Øvrige omkostninger/udgifter. Angiv hvilke: 

Udgifter i alt 

Budgetteret overskud/underskud 

Beløb, der ansøges om 

Samlet entreindtægt:
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