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Ansökningsblankett 
Projekt 

KKV-Textiltryck Malmö 
 
 
KKV-Textiltryck Malmö är en ideell förening vars främsta uppgift är att skapa möjlighet för 
yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare och formgivare att arbeta med textiltryck i 
gemensamma verkstadslokaler.  
 
På KKV-Textiltryck finns det möjlighet att ansöka om att arbeta med ett enstaka projekt. I ansökan tas 
hänsyn till utbildning, erfarenhet, motivering samt projektbeskrivning 
  
Ansökan ska ha sin utgångspunkt i arbetet med ett konkret, välbeskrivet projekt. Projektet ska vara 
relaterat till textiltryck eller färgning och ha en specifik beskrivning på behovet av den utrustning och 
de möjligheter som finns på KKV-Textiltryck. 

Innan du söker ska du ha tagit del av Textiltryck Malmös kriterier och vägledning för projektanslutning 
som finns att läsa på hemsidan. www.textiltryckmalmo.se 
 
Minsta projekttid är 1 vecka och maxtiden är 3 månader – sedan kan man ansöka om förlängning 
ytterligare en månad. Ansökningstiden är löpande under året.  
 
Verkstadshyran är 1000 kr/vecka. Om det är fler än projektägaren som arbetar med projektet betalar 
de personerna ytterligare en dagshyra på 100 kr/dag och person. Förbrukningsavgifter och andra 
kostnader enligt gällande prislista.  
 
 
 
Namn..............................................................................................Ansökningsdatum............................. 
 
Adress............................................................................................Postnr................................................ 
 
Person nr................................................Telefon….................................Mobil…...................................... 
 
Mailadress.......................................................................................Hemsida............................................ 
 
Projektets titel............................................................................................................................................ 
 
Projektets totala period.............................................................................................................................. 
 
Projektperiod på Textiltryck Malmö.......................................................................................................... 
 
Sammanfattad projektbeskrivning............................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
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Kompetensförtydligande. Kryssa för det du behärskar. 
 
o Tryck med pigmentfärger 
 
o Tryck med reaktivfärger 
  
o Ets- och reservagetekniker  
 
o Rapporttryck 
 
o Ångfixering 
 
o Termofixering 
 
o Schablontillverkning 
 
o Färgning 
 
o Datakunskaper i Macmiljö 
 
 
Din ansökan ska innehålla: 

• En komplett i fylld ansökningsblankett.  
• Utförlig projektbeskrivning. 
• Visualisering av ditt projekt med foton, skisser eller annat. 
• CV och bildmaterial på tidigare arbeten.  
• Uppgifter om kunskaper inom textiltryck. 

 
Filformat och storlek 

Din ansökan ska skickas i in i ett samlat pdf-dokument. Ansökningsblanketten ska ligga som första 
sida. Storleken får inte överskrida 5 MB. 

Inlämning 

Maila din ansökan till info@textiltryckmalmo.se 

Du kommer att få ett svarsmail som bekräftelse på din ansökan inom några dagar när vi mottagit din 
anmälan.  

Du kan också lämna in din ansökan personligen efter avtalad tid. 
 

o Jag vill mot ersättning under projektperioden anlita någon från KKV-Textiltryck för sakkunskap 
eller som assistent. 

o Jag har tagit del av kriterier och villkor för projektanslutning på KKV-Textiltryck Malmö.  
 
 
 
Namnteckning.......................................................................Ansökningsdatum:...................................
           
Behandlad av styrelsen dat:.................................................Beslut...................................................... 
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 info@textiltryckmalmo.se / www.textiltryckmalmo.se 


