Förhandsgranskning av formulär

Lärlingsstipendium år 2022
Ansökningsomgången är öppen: 12.09.2022 - 12.10.2022
Denna förhandsgranskning har skapats: 10:20 25.09.2022
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 1/6 ändamål och belopp
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 200

Skriv i korthet vem du ska ha som handledare, för hur lång tid och inom vilket konstområde. Inled
alltid med ordet för.
Frågans hjälptext:
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Exempel:
För att under 7 månader samarbeta med silversmeden Kalle Petterson.

Ansökt belopp (Obligatorisk)
Använd endast hela euro, inte cent, för det ansökta beloppet. Använd inte eurotecknet.
Lärlingsstipendiets storlek är max 15 000 euro (1 250 euro / månad) och inkluderar socialskydd
för stipendiater. Mera information om socialskyddet ger Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
www.lpa.fi.
(0 - 15000)

Steg 2/6 område
Verksamhetsområde (Obligatorisk)
Välj det verksamhetsområde som närmast motsvarar ansökans innehåll.
Konst omfattar visuell konst, litteratur, teater, dans, musik och annan konstnärlig
verksamhet.
Kultur omfattar museer, hembygdsverksamhet, kulturarv, arkiv, materialsamlingar och
bibliotek.
Välj stegvis området för din ansökan. Precisera därefter enligt de underområden som visas. Spara
slutligen ditt val.

Konst
Visuell konst
• Arkitektur
• Illustration
• Medieproduktion
• Bildkonst
• Skulptur
• Konstindustri, formgivning, hantverk
• Fotokonst
• Film
• Övrig visuell konst
Litterär verksamhet
• Skönlitteratur
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• Facklitteratur
• Journalistik, kritik
• Övrig litterär verksamhet
Teater
• Institutionsteater
• Fria teatergrupper
• Enskilda teaterarbetare
• Övrig teaterverksamhet
Dans
• Klassisk dans
• Modern dans
• Folkdans, sällskapsdans
• Övrig dansverksamhet
Musik
• Vokalmusik
• Instrumentalmusik
• Inspelningar
• Övrig tonkonst

Kultur
Minnesorganisationer och kulturarv
• Övrig kulturarvsverksamhet
Kulturverksamhet
• Övrig kulturverksamhet

Steg 3/6 plan
Jag som konstnär (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 4000

Beskriv ditt konstnärskap.

Presentation av handledaren (Obligatorisk)
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Arbetsplan (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 4000

Beskriv hur du skulle använda ditt arbetsstipendium. Tänk på att formulera konkreta
målsättningar för ditt stipendietid.

Målsättning (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 2000

Beskriv vad du hoppas att en arbetsstipendieperiod ger dig som konstnär?

Tidsplan (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 2000

Beskriv hur du planerar att disponera stipendieperioden.
OBS! Planera inte stipendieperioden som inkommande kalenderår (januari-december).
Stipendieperioden inleds tidigast i april varje år eftersom beslutsbeskedet kommer i mitten av
mars.

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

Steg 4/6 andra bidrag
Bidrag stat och kommun (Obligatorisk)
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Bidrag stiftelser och fonder (Obligatorisk)

Steg 5/6 meriter & arbetsprov
Meriter (Obligatorisk)
Skriv en kort sammanställning av väsentliga meriter.
Frågans hjälptext:
Exempel:
Västra Nylands folkhögskola 2002,
Bildkonstakademin 2003 - 2007,
5 soloutställningar och två samlingsutställningar 2007-2009,
Pris AA 2010,
utställning i Berlin 2010,
timlärare vid VNF:s bildkonstlinje 2011-2013
Klasslärare 2007,
Dramapedagog 2010

Filer
Namnge filerna så att det framgår vad det är för filer.
Godkända filformat: png, jpg, pdf, gif, doc, docx, pdf, rtf, xls, xlsx, mp3, wav och max storlek: 10
MB. Max antal filer är 10 st.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Bilagor"
Webbadress
Ange webbadressen om dina arbetsprov finns på nätet. Observera att du kan fylla i flera adresser
om du vill. Se gärna till att webbadressen fungerar under de närmaste 6 månaderna.
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Steg 6/6 avtal
Jag skickar det undertecknade avtalet (Obligatorisk)
per post
via detta formulär
senare via korrespondensen
Töm svaret
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Jag skickar det
undertecknade avtalet"
Avtal
Godkända filformat: png, jpg, pdf, gif, doc, docx, pdf, och max storlek: 10 MB.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.
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