Förhandsgranskning av formulär

Kultur på bibban
Denna förhandsgranskning har skapats: 04:25 20.04.2021
OBS! förhandsgranskning av detta formulär är endast avsedd för att ge dig en översikt över de
frågor som vi ställer till de sökande.
Du ska inte skriva ut och skicka oss detta formulär. Vi godkänner endast ansökningar som
fyllts i och skickats till oss elektroniskt via sökandeportalen.
Vi förbehåller oss också rätten att ändra på frågorna i formuläret under ansökningstidens lopp
och därmed kan vi inte garantera att formuläret som du fyller i kommer att vara identiskt med
denna kopia.

Steg 1/4 ändamål och belopp
Vi har bekantat oss med Kulturfondens kriterier och anvisningar för ansökan.
(Obligatorisk)

Ja

Jag/vi är medveten/medvetna om att eventuella tidigare bidrag som inte har redovisats
inom utsatt tid kan försämra mina/våra möjligheter att beviljas bidrag på nytt.
(Obligatorisk)

Frågans hjälptext:
Kulturfonden kontrollerar ifall du/ni har oredovisade bidrag i samband med beredningen av
ansökan. Ifall du är osäker på om det finns oredovisade bidrag kan du/ni kontrollera detta
på startsidan i sökandeprofilen under "Aktuella ansökningar".
Ifall du/ni har flera sökandeprofiler och är osäkra på om det finns nåt oredovisat bidrag kan
du/ni kontakta oss per e-post på adressen: kansliet@kulturfonden.fi.
Ja

Jag/Vi ansöker (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 200

Ange ändamål för det sökta bidraget med en kort och koncis formulering (högst 200 tecken). I
texten ska framgå vad som görs, för vem, var och när. Texten används både under beredningen
och i förteckningar över beviljade understöd. Texten inleds alltid med ordet för.
Frågans hjälptext:
Exempel:
1

för en författarafton på svenska med Kjell Westö
för en vismatiné med lokala trubadurer
för en dockteaterföreställning
för en diskussionskväll om och med miljömedvetna skribenter

Ansökt belopp (Obligatorisk)
Använd endast hela euro, inte cent, för det ansökta beloppet. Använd inte eurotecknet.
Bidraget är maximalt 3000 euro/projekt och förutsätter en övrig finansiering på minst 20 %
av totalkostnaden. Den övriga finansieringen kan vara bibliotekets egen andel eller bidrag av
andra finansiärer. Bibliotekspersonalens lönekostnader, inköp av utrustning, biblioteksmaterial
eller utrymmeskostnader som hör till den normala verksamheten ska inte ingå i projektbudgeten.
(0 - 3000)

Steg 2/4 övriga uppgifter
Bibliotekets namn (Obligatorisk)

Kontaktpersonens namn och telefonnummer (Obligatorisk)

Beräknad tidpunkt för evenemanget (Obligatorisk)

Kort presentation av anlitade artister, författare, samarbetspartners och andra
eventuella involverade (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
Exempel:
Trubadurerna Anna Blom och Sven Holm är en duo som är vana att uppträda tillsammans.
Vardera både sjunger och spelar på gitarr eller dragspel. De har gett ut två cd på svenska
och deras första finska skiva utkommer före jul. Mera info finns på www.webbsidan.fi
2

Svenska pensionärsföreningen har verkat på orten i 28 år. De har litteratur som specialtema
detta år och vill gärna samarbeta med biblioteken på orten.

Steg 3/4 plan
Plan (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
Biblioteket Abba ansöker om ett bidrag på 750 euro för att ordna en poesi- och vismatiné på
svenska onsdagen den 20 november 2010. Målgruppen är äldre personer som har möjlighet
att besöka biblioteket på dagtid och som är rädda att röra sej utomhus efter mörkrets
inbrott. Programmet planeras börja kl. 14.00. Samarbetspartners är Svenska
pensionärsföreningen och Lions som hjälper till med spridning av information.
Program:
Trubadurerna Anna Blom och Sven Holm sjunger nordiska visor till eget ackompanjemang.
Bibliotekarie Klara Stark berättar om författaren Viola Renvall och läser ur hennes
produktion. Diskussion och glögg-/ kaffeservering.

Kulturpersoner som anlitas (Obligatorisk)
Namn, telefon eller e-post till de kulturpersoner som ni ansöker om bidrag för.
Frågans hjälptext:
Exempel på kulturpersoner som anlitas
Pelle Pensel, tfn 555-1234567, pelle.pensel@bildkonst.com
Måns Musik, tfn 333-7654321, mans.musik@tonkonst.fi
Alfons Åberg, tfn 777-4567890, alfons.aberg@hembygd.fi

Målgrupp (Obligatorisk)

3

Beräknad tidpunkt (Obligatorisk)

Samarbetspart (Obligatorisk)

Anknytning till det svenska i Finland (Obligatorisk)
På vår webbsida hittar du mera information om vad vi avser med anknytning till det svenska i
Finland.

Steg 4/4 budget
Utgifter (Obligatorisk)
i euro
Lönekostnader och arvoden
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör
Information, marknadsföring
Utrymmeskostnader och hyror
Rese- och transportkostnader
Övriga kostnader
Totalt:

Inkomster (Obligatorisk)
i euro
Ansöks från Svenska kulturfonden med denna
ansökan
Egen andel
Bidrag från övriga fonder och stiftelser
Bidrag från stat och kommun
Annan finansiering, sponsorer

4

Totalt:

Förklaringar och kommentarer till budgeten

5

