Förhandsgranskning av formulär

Svenska Österbottens kulturfond år 2023
Ansökningsomgången är öppen: 01.09.2022 - 30.09.2022
Denna förhandsgranskning har skapats: 11:50 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 1/4 specialfonder som kan sökas i år
Beskrivning av fonder som kan sökas samt fondernas utdelning under
innevarande år
Fond

Ändamål

Avkastning

499 Svenska Österbottens
kulturfond I

Stöder kulturell verksamhet i svenska
Österbotten.

7 038 €

511 Nils Lundqvists fond

Stöder allmänna kulturella ändamål.

31 877 €

499.6 Iris Teirs minnesfond

Stöd till österbottningar, som utbildar sig för
eller forskar kring vård
av hem, barn och familj. Studie - eller
forskningsplan skall bifogas.

8 457 €

499.9 Tor Erik Teirs fond

Stöder utvecklandet av högskoleundervisning
och vetenskaplig forskning i Svenska
Österbotten samt konstnärlig och kulturell
verksamhet med anknytning till landskapet.

5 552 €

499.8 Oskar Forsströms fond

Stöder studerande vid Svenska Österbottens
folkakademi. Sökande bör vara från någon av
skolans medlemskommuner.

3 593 €

499.10 Birgit Klåvus minnesfond

Stöder elever vid Musikinstitutet Legato eller
ungdomar från musikinstitutets
verksamhetsområde för fortsatta studier inom
sångens och musikens område

1 876 €

499.15 Österbottens musikfond

Stöd för musikverksamhet bland ungdomar och
för kursverksamhet i svenska Österbotten

1777 €
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499.17 Anna Ahlbäcks fond

För utvecklande av hemslöjd och hantverk

499.14 Familjen GullströmPortins minnesfond

Stöder utvecklande av biblioteksverksamhet för
barn (jämna årtal) och utvecklande av
3 398 €
privatskogsbruk (udda årtal).

499.22 Syskonen Hintz
minnesfond

Stipendier till enskilda personer och understöd
till institutioner och organisationer för
17 440 €
utbildning av ungdomar inom lantbruk i svenska
Österbotten, särskilt Sydösterbotten.

499.23 Runar Franzens fond

För kultur och utbildning på svenska i
Österbotten.

36 549 €

499.24 Åke Finells fond

För att befrämja främst forskningen inom
skogsbruket.

15 207 €

499.1 Verner och Helmi Nygrens Stipendier åt österbottningar och till svenska
fond
österbottniska sammanslutningar.

2162 €

1 066 €

499.3 Oskar Mellbergs fond

För kultur och utbildning på svenska i
Österbotten.

32 956 €

499.5 Dagmar Norrmans fond

För kultur och utbildning på svenska i
Österbotten.

1 192 €

499.7 Österbottens jubileumsfond

För kultur och utbildning på svenska i
Österbotten.

2 338 €

499.18 Stundarsfonden

För högre studier och forskning inom det
kulturhistoriska området samt österbottniska
sammanslutningar som utvecklar hantverk och
museiverksamhet

2 507 €

499.19 Fonden för Arkeologisk
Forskning

Stöd till forskare eller institutioner som bedriver
2 866 €
vetenskaplig forskning i Österbottens förhistoria

499.21 Christina och Maj-Britt
Höglunds fond

För utvecklande av journalisters språk och
stilistiska förmåga

2 536 €

Steg 2/4 grunduppgifter
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
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du/ni kontakta oss per e-post på adressen: kansliet@kulturfonden.fi.
Ja

Verksamhetssektor (Obligatorisk)
Välj det verksamhetsområde som närmast motsvarar ansökans innehåll. Om du söker för flera
projekt, välj det verksamhetsområde som närmast motsvarar din / er huvudsakliga
verksamhet.
Konst omfattar visuell konst, litteratur, teater, dans, musik och annan konstnärlig
verksamhet. T.ex. musikfestivaler klassas under musik.
Kultur omfattar museer, hembygdsverksamhet, kulturarv, arkiv, materialsamlingar och
bibliotek.
Utbildning omfattar småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiet, högre
utbildning, vuxenutbildning samt grundläggande konstundervisning. Observera att stöd för
läromedel kan sökas kontinuerligt
Forskning omfattar vetenskapliga arbeten och forskningsprojekt.
Organisationer omfattar takorganisationer, lokala förbund och föreningar samt
intresseorganisationer.
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
• Facklitteratur
• Översättningsverksamhet
• Journalistik, kritik
• Övrig litterär verksamhet
Teater
• Institutionsteater
• Fria teatergrupper
• Amatörteater
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• Enskilda teaterarbetare
• Övrig teaterverksamhet
Dans
• Klassisk dans
• Modern dans
• Folkdans, sällskapsdans
• Övrig dansverksamhet
Musik
• Vokalmusik
• Instrumentalmusik
• Inspelningar
• Övrig tonkonst

Kultur
Minnesorganisationer och kulturarv
• Arkiv, materialsamlingar
• Bibliotek
• Professionella museer
• Hembygdsmuseer och lokal museiverksamhet
• Övrig kulturarvsverksamhet
Kulturverksamhet
• Evenemang, festivaler och läger
• Kulturhus och kulturföreningar
• Övrig kulturverksamhet

Utbildning
Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning
• 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
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• Övrig vuxenutbildning

Forskning
Samhällsvetenskap och ekonomi
• Samhällsvetenskap och ekonomi
Humaniora
• Humaniora
Pedagogik
• Pedagogik
Naturvetenskap
• Medicin, biomedicin, veterinärmedicin
• Fysik
• Biologi
• Kemi
• Övriga naturvetenskaper

Organisationer
Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer
• Finlandssvenska förbund
• Finlandssvenska intresseorganisationer
• Lokala finlandssvenska organisationer

Som sökande representerar du (Obligatorisk)
Valmöjligheter: Privatpersoner, Arbetsgrupper, Föreningar, Företag, Kultur- och
utbildningsinstitutioner, Kommuner och samkommuner, Fonder och stiftelser, Övriga samfund

Åldersgrupp (Obligatorisk)
Ansökan berör huvudsakligen:
Valmöjligheter: Barn och ungdomar, Vuxna, Alla, Oklart, ansökan omfattar flera projekt

Språkgrupp (Obligatorisk)
Ansökan berör huvudsakligen:
Valmöjligheter: Svenskspråkiga, Både svensk- och finskspråkiga, Finskspråkiga, Annat, Oklart,
ansökan omfattar flera projekt

Område (Obligatorisk)
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Verksamheten sker huvudsakligen inom:
Valmöjligheter: Huvudstadsregionen, Nyland, Åboland, Åland, Österbotten, Hela Svenskfinland,
Övriga Finland, Annat, Oklart, ansökan omfattar flera projekt

Specialfond (Obligatorisk)
Välj den specialfond du/ni önskar söka om stöd från. Du hittar närmare information om
specialfondernas ändamål och årliga utdelning i ansökans föregående steg.
Valmöjligheter: Anna Ahlbäcks fond, Birgit Klåvus minnesfond, Christina och Maj-Britt Höglunds
fond, Dagmar Norrmans fond, Familjen Gullström-Portins minnesfond, Fonden för arkeologisk
forskning, Iris Teirs minnesfond, Nils Lundqvists fond, Oskar Forsströms fond, Oskar Mellbergs
fond, Stundarsfonden, Runar Franzens fond, Svenska Österbottens kulturfond, Syskonen Hintz
minnesfond, Tor Erik Teirs fond, Verner och Helmi Nygrens fond, Åke Finells fond, Österbottens
jubileumsfond, Österbottens musikfond

Syskonen Hintz minnesfond
Nedanstående frågor ska endast besvaras av dig som söker medel ur Syskonen Hintz minnesfond.

Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Specialfond"
Studieår
första året
andra året
tredje året
Töm svaret
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Specialfond"
Jag omfattas av utvidgad läroplikt
ja
nej
vet inte
Töm svaret
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Specialfond"
Motivera varför du ansöker om understöd, utöver det som utbildningen erbjuder, ur
Syskonen Hintz minnesfond?
Beskriv till exempel din studieframgång och motivation, personliga orsaker du vill att vi beaktar
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eller behov av understöd för en meningsfull hobby eller material som inte ingår i skolans utbud.

Steg 3/4 ändamål och plan
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.

Aktivitet (Obligatorisk)
Beskriv det projekt eller den aktivitet du/ni planerar. Om din ansökan gäller en studieresa beskriv
här det fastslagna/planerade programmet för resan.
Frågans hjälptext:
* I samband med utställningen planeras ett seminarium och workshops för både barn och
vuxna.
* Eleverna fyller i en enkät efter föreställningen och sammanställning av svaren ges till
skolorna. Sammanställningen kan fungera som diskussionsunderlag.

Målsättning / förväntade resultat (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
* För att hålla en utställning på Kuntsi i Vasa sommaren 2019 behöver jag koncentrerad tid
att måla cirka 6 månader. Utställningen handlar om sorg och glädje. Med min utställning vill
jag nå nya besökare.
* Syftet är att pjäsen skall väcka tankar hos unga om saker som kan inverka på välmående
och att det uppstår en diskussion mellan främst lärare och elever.

Samarbetspart (Obligatorisk)
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Uppge också gärna om samarbetet redan har inletts.

Målgrupp (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
* Alla som är intresserade av konst. Seminariet är i första hand avsett för bildkonstlärare.
Workshoparna har barn i åldern 7 - 12 som målgrupp. En workshop skrädarsys för äldre
personer.
* Grundläggande utbildning åk 9 samt lärare och lärarstuderande

Tidsplan för ansökan (Obligatorisk)

Slutdatum

Plats (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 2000

Anknytning till Svenska Österbotten (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
Jag är en bildkonstnär med svenska som modersmål. Seminariet hålls på svenska och
likaså den ena workshopen. Vasa är en tvåspråkig stad och all information sker på
svenska, finska och engelska.
Pjäsen framförs i Karleby.

Bifoga bilagor
Här kan du bifoga arbetsprover, CV, studieutdrag, projektplan eller andra relevanta bilagor.
Namnge filerna så att det framgår vad det är för filer. Godkända filformat: png, jpg, pdf, gif, doc,
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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.

Steg 4/4 budget och ansökt belopp
Utgifter
(Obligatorisk)

i euro
Lönekostnader och arvoden
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör
Information, marknadsföring
Utrymmeskostnader och hyror
Rese- och transportkostnader
Försäkringar
Övriga kostnader
Totalt:

Inkomster
(Obligatorisk)

i euro
Ansöks av Svenska Österbottens kulturfond
(denna ansökan)
Egen andel
Biljetter, avgifter, försäljningsintäkter o.dyl
Bidrag från övriga fonder och stiftelser
Bidrag från stat och kommun
Annan finansiering, sponsorer
Totalt:

Kommentarer till budgeten

9

Beviljade bidrag de två senaste åren

Stat och kommun

Frågans hjälptext:
Om du inte har fått några bidrag: skriva inga eller -

Stiftelser och fonder

Frågans hjälptext:
Om du inte har fått några bidrag: skriva inga eller -
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