Ansøgning til ORA
ORA – Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere – arbejder for det rytmiske musikliv. ORA bakker i
særdeleshed op om initiativer, der støtter bredt. Det er muligt at søge om økonomisk støtte til forskellige
aktiviteter, såsom festivaler, workshops/foredrag, koncerter, og lignende aktiviteter.
NB! ORA giver som udgangspunkt ikke økonomisk støtte til enkeltpersoners eller enkeltbands’ egne projekter,
med mindre disse rammer bredt. Altså som udgangspunkt ingen støtte til egen tour eller album-produktion.
Udfyld alle nedenstående felter og print og underskriv dokumentet. Det skal derefter scannes og sendes til ORA
på:
ora@ora.dk – (skriv ”Ansøgning vedr. XXXXXXXXXX” i emne-feltet i emailen)
NB! Kun ansøgninger, der er indsendt på ovenstående måde, vil blive behandlet!
ORA giver kun støtte til aktiviteter, der er ansøgt mindst 2 måneder før de finder sted, da støtte-udvalget ellers
ikke kan nå at behandle ansøgningen.
Alle relevante felter skal desuden være udfyldt. Og støtten gives normalt efter projektets gennemførelse.

1. Ansøgers kontaktoplysninger:
Navn på ansøgende organisation/forening/klub/band etc.

Ansvarsperson (navn OG stilling/funktion/titel):

Adresse, postnummer og by:

Telefon:

E-mail:

Evt. hjemmeside:

Ansøgers CVR-nummer ELLER den ansvarliges CPR-nummer:
CVR:
CPR:
Bankoplysninger:
Reg. nr.:
Konto nr.:
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2. Beskrivelse af projektet, med angivelse af det konkrete formål, der søges støtte til.
(NB! Vær omhyggelig med at beskrive projektet korrekt og fyldestgørende, da det kan have betydning for
behandlingen af ansøgningen):

3. Ansøgt beløb:
Hvilket beløb søges der om?

Hvad skal støtten specifikt bruges til?

4. Hvornår skal beløbet anvendes (dato, periode eller lignende)?

ORA – Farvergade 27A, 2. sal, 1463 København K
Telefon.: 4072 9844
Mail: ora@ora.dk – Web: www.ora.dk, Cvr. nr.: 2970 2411

5. Er ORA tidligere ansøgt om støtte?
(Hvis ja, hvornår og med hvilket resultat?)

6. Er der ansøgt/vil der blive ansøgt om støtte hos andre til dette projekt?
(Hvis ja, hvem, hvornår og med hvilket resultat?)

7. Hvor mange mennesker vil få glæde af midlerne og på hvilken måde?
(NB! Vær omhyggelig med at beskrive det korrekt og fyldestgørende, da det kan have betydning for
behandlingen af ansøgningen):

8. Yderligere oplysninger
Medsend evt. uddybende projektbeskrivelse og lignende, der beskriver projektet

Ved tilsagn om støtte forpligter jeg mig til (skal afkrydses):
At kreditere ORA med både navn og logo på alle kommunikationsplatforme, flyers, plakater og lignende (logo
kan hentes på www.ora.dk).
At afrapportere til ORAs sekretariat om projektets gennemførelse i form af en kort artikel til ORAs hjemmeside
og/eller nyhedsbrev. Alternativt kan aftales fremsendelse af billeder, videooptagelse eller lignende.

Ansvarspersonens underskrift:____________________________,

Dato: _________________

Underskriften er kun gyldig med NemID digital signatur, eller en håndskrevet signatur indsat digitalt eller ved udprint.
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Budget

(følgende poster er blot forslag – udfyld evt. selv med flere)

Indtægter
Støtte fra ORA
Entréindtægter
Barindtægter
Støtte fra fonde/foreninger/kommune (hvem?)
Støtte fra fonde/foreninger/kommune (hvem?)
Støtte fra fonde/foreninger/kommune (hvem?)
Sponsorer
Egenbetaling
Andet?:

Indtægter i alt: kr 0
Udgifter
Honorarer
Administration
Markedsføring og PR
Leje af udstyr
Transport
Forplejning
Overnatning
Andet?:

Udgifter i alt: kr 0
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