SÅDAN SER ANSØGNINGSSKEMAET TIL PROJEKTKONTORPLADSER UD:

Du er i gang med at udfylde en ansøgning om leje af projektkontorplads/-er på Godsbanen
Der er én ansøgningsrunde pr. år, med ansøgningsfrist den 1. november. I år kan du kun ansøge om leje af pladser i
2017.
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 projektkontorplads/-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 chaaa@aarhus.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.

Behandling af personlige data:
•
Oplysning om vejnavn og vejnummer samt CPR-/CVR-nummer vil ikke blive videregivet til udvalget, da det er
personfølsomme data
•
UNDTAGELSE – Hvis du selv har skrevet disse oplysninger ind i filer, som du vedlægger ansøgningen, vil de
blive videregivet, fordi Kulturforvaltningen ikke har mulighed for at redigere i filerne
•
Din ansøgning vil blive registreret og gemt i Kulturforvaltningen. Ifølge persondataloven kan du altid bede om
indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Hvis der er registreret forkerte oplysninger, kan du kræve,
at de bliver rettet. Det skal ske ved at skrive en mail til Kulturforvaltningen på booking@godsbanen.dk.
Hvad kan du søge om:
En projektkontorplads består af et skrivebord, en stol og en reol.
Der kan søges om projektkontorplads på Godsbanens to matrikler: i Skovgaardsgade 3 eller Frederiks Allé 20 B. Begge
steder udbydes projektpladser i et åbent kontormiljø blandt en alsidig vifte af kunst-, kultur- og vidensaktører med et
kulturelt sigte. Der tilstræbes dog at skabe et særligt scenekunstnerisk projektmiljø på Brobjergskolen.
Du kan ansøge om en projektplads i 2017:
•
Fuldtidsplads: 500 kr./mdr.
OBS! Hvis du ikke har behov for en kontorplads alle dage, kan du vælge at søge en fuldtidsplads sammen med en
eller flere aktører, og indbyrdes aftale fordelingen af såvel brug som betaling af fuldtidspladsen.
•
Postadresse på Godsbanen: 300 kr./år

