Förhandsgranskning av formulär

Språkbad för journalister år 2022
Ansökningsomgången är öppen: 01.01.2022 - 31.01.2022
Denna förhandsgranskning har skapats: 14:14 24.01.2022
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 1/3 ändamål och plan
Jag har bekantat mig 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 ansöker (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 100

Ange ändamål för det sökta bidraget med en kort och koncis formulering (högst 100 tecken). I
texten ska framgå vad som görs, för vem, var och när. Texten används både under beredningen
och i förteckningar över beviljade understöd.
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Jag ansöker om att genomföra mitt språkbad i/på: (Obligatorisk)
Ange land/område där språkbadet genomförs. Uppmärksamma vänligen att utbytet ska ske
mellan det svenskspråkiga Finland och övriga Norden.
Valmöjligheter: Finland, Danmark, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige, Åland

Plan (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 4000 (min 500)

Arbetsplan för vistelse vid redaktion. Minst 500 tecken.

Bifoga avtal med mottagande redaktion (Obligatorisk)
Max 2 filer och max. 10MB/fil. Endast filer i PDF-format godkänns.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Steg 2/3 budget
Utgifter (Obligatorisk)
i euro
Rese- och transportkostnader
Boendekostnader
Deltagaravgifter
Övriga kostnader
Totalt:

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

Kommentarer till budgeten (Obligatorisk)

Sökandes aktuella ansökningar (Obligatorisk)
Om du/ni ansöker om bidrag från andra finansiärer för samma ändamål, uppge vilka de är och
ansökt summa. Skriv också om du/ni inte sökt från någon annan finansiär.
Frågans hjälptext:
Vi söker inga andra bidrag
Söker bidrag från Aktia i Helsingfors 5 000 euro och från Helsingfors stad 2 000 euro.

Steg 3/3 meriter
Meriter (Obligatorisk)
Sammanfatta väsentliga meriter.
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