Du er i gang med at udfylde en ansøgning om leje af kontorplads/-er på Godsbanen
Der er én ansøgningsrunde pr. år, med ansøgningsfrist den 1. november. I indeværende ansøgningsrunde kan du kun
ansøge om leje af plads(er) i 2018.
Ansøgningerne vil blive behandlet af Godsbanens interne udvalg. Kriterierne for udvælgelsen kan ses her:
http://godsbanen.dk/muligheder/projektpladser/
Vigtigt:
·
·
·
·
·

·

Hvis du søger på vegne af en forening eller en institution, er det deres CVR-nr., som du skal skrive i feltet
CVR-/CPR-nummer
På første side bliver du bedt om at anføre et beløb, men det er ikke aktuelt for denne ansøgning. Derfor skal
du bare skrive 1,00 kr. i dette felt
Det er ikke muligt at søge om økonomisk støtte til leje af kontorplads/-er. Der søges udelukkende om
mulighed for at leje projektkontorplads/-er.
Hvis du ikke allerede er oprettet som bruger i Godsbanens bookingsystem, skal du, samtidigt med, at du
udfylder ansøgningsskemaet, oprette dig her: http://godsbanen.halbooking.dk/proc_bruger.asp
Når du har udfyldt ansøgningen og valgt SEND, vil du hurtigt modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget
ansøgningen. Her kan du bl.a. læse, hvornår du kan forvente at få et svar. Modtager du ikke en bekræftelse,
bedes du kontakte Charlotte Aaby på charlotte@godsbanen.dk eller på tel.: 41856680.
Når du har sendt din ansøgning, kan du stadig se den i AnsøgningsPortalen, og det kan du de næste 5 år.

Hvad kan du søge:
Der kan søges om kontorplads på Godsbanens to matrikler: I Skovgaardsgade 3 eller på Frederiks Allé 20 B.
Begge steder udbydes projektpladser i et åbent kontormiljø blandt en alsidig vifte af kunst-, kultur- og vidensaktører –
alle med et kulturelt sigte.
Fra 1. januar 2018 tilbyder Godsbanen to forskellige typer kontorpladser i Skovgaardsgade 3:
•

En projektplads til 500 kr./måned (stiger til 600 kr./måned fra 2019 og frem)
Projektpladserne er tiltænkt længerevarende projekter og mindre kulturelle virksomheder/foreninger, som
aktivt indgår i Godsbanens kulturelle miljø.

•

En udviklingsplads til 500 kr./måned første år, med en årlig huslejestigning på 50% pr. år, man benytter
pladsen.
Udviklingspladserne er tiltænkt korterevarende projekter og kulturelle start-op-virksomheder, som benytter
Godsbanens kulturelle miljø som afsæt for en idé, og bidrager retur.

•

En postadresse på Godsbanen til 300 kr./år.

Godsbanens interne udvalg afgør på baggrund din motiverede ansøgning, om du tildeles en kontorplads, og i givet fald
hvilken type.
I Frederiks Allé 20 B fordeles udbydes kun projektpladser, ikke udviklingspladser eller postadresser.
En kontorplads består af døgnadgang alle ugens syv dage til et fast skrivebord, en stol og en reol, samt gratis adgang til
visse mødelokaler samt fælleskøkken.
En postadresse giver alene adgang til afhentning af post, samt lejlighedsvis adgang til mødelokalerne.
OBS!
Hvis du ikke har behov for en kontorplads alle dage, kan du vælge at søge en fuldtidsplads sammen med én anden
aktør og indbyrdes aftale fordelingen af såvel brug som betaling af fuldtidspladsen. I vælger selv en tovholder, som
ansøger pladsen, og I skal selv finde hinanden forud for ansøgningen. Godsbanen 'parrer' ikke ansøgere, der kun ønsker
en deltidsplads.
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Ansøger
Ansøger navn
SE-/CVR-/CPR-nummer
www-henvisninger om ansøger

www.henvisning (som urls)

Kontaktperson
Den projektansvarliges navn
Den projektansvarliges e-mailadresse
Evt. alternativ e-mailadresse
Den projektansvarliges telefonnummer
Evt. alternativt telefonnummer
Projektansvarlig cvr/cpr nummer:
Projektansvarlig signatur rid (Kun ved cvr):
Du kan læse mere om rid her

Indtast oplysninger omkring projekt
Kategori
Projektets titel (også evt. tidligere titel)
Der ansøges om følgende beløb i år 2018
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Motivation for at søge kontorplads(-er), herunder hvilken type kontorplads, dit
projekt matcher / Motivation to apply for an office space(s)

Hvad vil det betyde for dig/jer at være en del af Godsbanen? / What will it mean to you, to be part of Godsbanen? *
Max 800 anslag / keystrokes

Antal Anslag: 4

Hvad kan og vil du bidrage med til fortsat udvikling af Godsbanen som kulturproduktionscenter? / What can and will you
contribute to the continued development of Godsbanen as a cultural production center? *
For eksempel åbne prøver, oplæg, internationalt netværk. Max 1000 anslag. I.e.open rehearsals, talks, international network. Max 1000
keystrokes

Antal Anslag: 4
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Om ansøger / about applicant

Kort om ansøger / short description about applicant *
Max 500 anslag / keystrokes

Antal Anslag: 0

Vedlæg CV / attach CV - 1 pdf-fil *

Træk og slip filer herVælg en ny fil...
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Der kan vælges mellem disse typer kontorpladser / You can choose between the
following office spaces:
Projektplads Skovgaardsgade 3; Udviklingsplads Skovgaardsgade 3; Projektplads Frederiks allé 20 B og Postadresse Skovgaardsgade 3. Der
SKAL vælges mindst én mulighed. / Project space at Skovgaardsgade 3; Development space at Skovgaardsgade 3; Project space at Frederiks
Allé 20 B or postbox at Skovgaardsgade 3. Choose at least one of the options.

1. prioritet / First priority *

2. prioritet / Second priority

3. prioritet / Third priority

Kort om hvor lang tid i 2018, du ønsker at leje kontorpladsen/ Give a short description of how long a period in 2018, you want to
rent the office space*
Max 200 anslag/ keystrokes

Antal Anslag: 4

Hvor mange kontorpladser ønsker du at leje? / How many office spaces do you want to rent?*
Max 200 anslag/ keystrokes

Antal Anslag: 4

Oversigt over projekter / Overview of projects - 1 PDF-fil *
Kort oversigt inkl. tidsplan over de projekter og aktiviteter du planlægger at arbejde med i lejeperioden. Short overview of the projects and
activities you plan to do during the lease period, including a timetable.

Træk og slip filer herVælg en ny fil...
•

alarm.pdf

