Förhandsgranskning av formulär

Studieresor i grupp inom utbildningssektorn
Denna förhandsgranskning har skapats: 11:47 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 1/4 Grunduppgifter
Gäller ansökan en utlandsresa?! Vänligen

Vi har bekantat oss med Kulturfondens kriterier och anvisningar för ansökan.
(Obligatorisk)

Ja

Vi är medvetna om att eventuella tidigare bidrag som inte har redovisats inom utsatt tid
kan försämra våra möjligheter att beviljas bidrag på nytt. (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
Kulturfonden kontrollerar ifall ni har oredovisade bidrag i samband med beredningen av
ansökan. Ifall ni är osäkra på om det finns oredovisade bidrag kan ni kontrollera detta på
startsidan i sökandeprofilen under "Aktuella ansökningar".
Ifall ni har flera sökandeprofiler och är osäkra på om det finns nåt oredovisat bidrag kan ni
kontakta oss per e-post på adressen: kansliet@kulturfonden.fi.
Ja

Vi söker bidrag för en resa till (Obligatorisk)
Välj land ▼

Antalet deltagare i resan (Obligatorisk)
1

Skriv det ungefärliga antalet om ni inte ännu vet med säkerhet hur många personer som kommer
att delta i resan.

Ändamål (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 200

Ange ändamål för det sökta bidraget med en kort och koncis formulering (högst 200 tecken).
Ange typ av resa samt vart och när ni reser. Texten används både under beredningen och i
publicerade förteckningar över beviljade understöd.
Frågans hjälptext:
Exempel:
• för att åka till Auschwitz med gymnasiestuderande i april 2020
• för att besöka vår vänskola i Tallinn i september 2020

Ansökt summa (Obligatorisk)
För gruppresor inom Finland beviljas max. 1 000 euro per resa och för utlandsresor max. 3 000
euro per resa. En skola eller ett annat samfund inom utbildningssektorn kan ansöka om bidrag för
flera resor på samma gång. Om exempelvis två skolor ordnar en resa tillsammans och gör sin
ansökan på samma blankett betraktar vi den ändå som två ansökningar (två resor) från skilda
skolor.
För välplanerade pedagogiska studiebesök till konst- och kulturinstitutioner, vetenskapscenter
och motsvarande kan daghem, förskolor, skolor inom den grundläggande utbildningen, eftisar,
gymnasier och skolor inom andra stadiets yrkesutbildning få högst 10 euro/person/år för inträde
och högst 1000 euro för transporter, beroende på avstånd och antal personer.

Steg 2/4 Område
Verksamhetsområde (Obligatorisk)
Välj det verksamhetsområde som närmast motsvarar ansökans innehåll. Välj stegvis området
för er ansökan. Precisera därefter enligt de underområden som visas. Spara slutligen ert val.

Utbildning
Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning

2

• Småbarnspedagogik
• Förskoleundervisning
• Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar
• Grundläggande utbildning
• Gymnasiueutbildning
• Yrkesutbildning och ungdomsverkstäder
• Grundläggande konstundervisning
• Språkbad och språköar
Högre utbildning och vuxenutbildning
• Universitet
• Yrkeshögskolor
• Folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler
• Övrig vuxenutbildning

Steg 3/4 Resplan
Innehåll (Obligatorisk)
Beskriv resans innehåll och berätta vilka eventuella kontaktskapande element som ingår i den.
Frågans hjälptext:
Exempel:
Vi är en grupp bestående av bildningsdirektörer och rektorer från sju tvåspråkiga
kommuner i södra Finland. Vi ansöker om bidrag för att besöka Skolforum i Stockholm och
gå på föreläsningar och paneldiskussioner kring temat ledarskap i skolvärlden. Vi gör också
ett besök på Skolverket, där vi får höra en presentation om hur man tänker kring
ledarskapsfrågor inom den svenska gymnasieskolan. I programmet ingår också en middag
med erfarenhetsutbyte tillsammans med en grupp rektorer från Täby kommun.

Tidsplan för resan (Obligatorisk)
Ange när gruppresan förverkligas.

Slutdatum

Syfte, målsättningar och förväntade effekter (Obligatorisk)
Beskriv varför ni vill åka på resan och vilka effekter ni väntar er av den på kort och lång sikt.
3

Anknytning till det svenska i Finland (Obligatorisk)
Beskriv resans anknytning till det svenska i Finland.

Steg 4/4 Budget
Utgifter (Obligatorisk)
Ifall din resa blir längre och/eller dyrare på grund av att du vill resa på ett hållbart sätt
får du gärna beskriva detta i Förklaringar till budgeten, så tar vi det i beaktande.
i euro
Rese- och transportkostnader
Logikostnader
Deltagaravgifter
Övriga kostnader
Totalt:

Intäkter (Obligatorisk)
i euro
Ansöks från Svenska kulturfonden med denna
ansökan
Egen andel
Bidrag från stat och kommun
Bidrag från övriga fonder och stiftelser
Övriga intäkter
Totalt:

Kommentarer till budgeten (Obligatorisk)

4

