Manual til ansøgning til pulje:
Kulturpuljen
– over 5.000 kr.
– op til 5.000 kr.
- venskabsrejser
Assens Kommunes tilskudsportal
Sådan logger du på

1) Klik på linket http://tilskudsportalen-assens.kmd.dk/
2) Klik ”Log ind”
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3) Du kommer nu til Log ind-billedet her skal du bruge log in som du
har fået af Lise Christoffersen.

Brug login fra sidste ansøgningsrunde.
Brugernavn = e-mail
Har du glemt din adgangskode kan du ”Nulstil adgangskode”
1) Klik på ”Nulstil adgangskode”, og du får tilsendt en ”Direkte
Login”-adgangskode på mail
2) Find tilbage til Log ind-billedet

Angiv den samme e-mail som brugernavn.
I ”Adgangskode” skriver du den kode, du har fået tilsendt.
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3) Klik på ”LOGIN VIA DIREKTE LOGIN” Du er nu logget på.

Bemærk!
Adgangen til ansøgningsskemaet låses, hvis du indtaster brugernavn
eller kodeord forkert tre gange. Såfremt dette sker, vil
administratorerne for tilskudsportalen automatisk få besked, og
dermed få mulighed for at åbne op for adgang igen.

Når du er logget ind på tilskudsportalen, møder du dette skærmbillede:
Tryk på det lilla ikon ”Tilskud”
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Når du har klikket på ”Tilskud” kommer du til dette skærmbillede.
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Klik på ”Ny tilskudsansøgning”

Du er nu klar til at oprette din ansøgning ”Kulturpuljen”
1. Vælg i rullemenuen
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1) Vælg den ønskede ansøgningsformular, og udfyld
ansøgningsskemaet
2) Send ansøgning:
Når du har gennemgået alle de forrige trin og er klar til afsende din
ansøgning, skal du trykke på knappen ”Send”. Husk at sætte flueben i
”Acceptér vilkår”.

Bemærk!
Du modtager IKKE en kvittering på mail – du skal derfor kigge på
tilskudsportalen, hvis du vil vide status på din ansøgning.

Behandling af ansøgning

Ansøgninger til ”Kulturpuljen – over 5.000 kr.” behandles i det politiske
udvalg Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i februar 2021.
Ansøgninger til ”Kulturpuljen – op til 5.000 kr.” behandles løbende af
administrationen.
Ansøgninger om støtte til venskabsbesøg behandles løbende af
administrationen.
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Udbetaling af støtte

Tilskud udbetales umiddelbart efter, at de er bevilget, mens
udbetaling af underskudsgaranti først sker, når du har indsendt
udbetalingsanmodning og regnskab.
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