Guidelines til at udfylde NAPA ansøgningsskema
Begynd med at læse hele ansøgningsskemaet godt igennem. Du skal som minimum udfylde alle de felter, der er markeret med
en rød prik for at din ansøgning kan behandles. Hav følgende dokumenter klar, når ansøgningsskemaet udfyldes og vedlæg dem
ansøgningen, når den sendes til NAPA:
Fuldstændigt budget over projektet. Specificér hvilke dele af budgettet, du søger NAPA om.
Projektbeskrivelse
Tidsplan
CV på personer i projektet
Samarbejdsaftaler
Dit projekt skal være relevant for et eller flere af NAPAs kulturelle indsatsområder. Du skal selv vurdere og beskrive, på hvilke
områder dit projekt er relevant. Her følger en uddybning af indsatsområderne:
1.
2.
3.

Det unge Norden
NAPA skal støtte og tage initiativ til kunst- og kulturprojekter, som børn og unge i Grønland og Norden skaber, tager del i
eller har en mening om.
Det interkulturelle Norden
NAPA støtter og tager initiativ til kulturelle projekter, som tilbyder samarbejde og netværk mellem indbyggerne i Norden
og Grønland.
Det Bæredygtige Norden
NAPA støtter og tager initiativ til projekter, som stimulerer et åbent og tilgængeligt kulturliv, hvor alle har mulighed for at
udtrykke sig og som varetager kulturressourcerne i Grønland og Norden.

Din ansøgning skal sendes til NAPA senest 2 måneder før projektet påbegyndes. Hvis du søger over 100.000 DKK, er der to
ansøgningsfrister om året: 1. januar og 1. juni.
Send din ansøgning og samtlige bilag til NAPA – Nordens Institut i Grønland, postbox 770, 3900 Nuuk eller via fax: +299 32 57
33
Du er altid velkommen til at kontakte NAPA for yderligere rådgivning napa@napa.gl eller +299 32 47 33

Ansøgningsskema til rejse- og projektstøtter
Ansøgernavn
Fornavn og efternavn

Firmanavn /
Skoleklasse
osv.

Adresse
Vejnavn og nummer

Side/etage

Postnummer

By

Land

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

GER/CVR/CPR
eller lign.
registrerings nr.
kontaktperson
Fornavn

Efternavn

Telefon nr.

E-mail

bankinformation
Banknavn

IBAN

Konto nr.

SWIFT

reg nr.

Nordens Institut i Grønland

side 1

Ansøgningsskema til rejse- og projektstøtter

side 2

generelt om projektet
Projekt titel
Dato for indsendelse

Startdato for projektet

Budget
Totalt budget for hele projektet

Slutdato for projektet

Ansøger NAPA om beløb

Rejsestøtte

Projektstøtte

Kort projektbeskrivelse

Hvilken nytte har dette projekt for:
Det unge norden

det interkulturelle norden

det bæredygtige norden

Tidligere bevilget af NAPA
Projekt titel
År

Beløb i DKK

Andre søgte fonde bevilgede/ubevilgede
Andre modtagne bevillinger
Fondsnavn

Modtaget beløb

Dato og underskrift

Nordens Institut i Grønland

DKK

